Então põe um pouco a mão na consciência, devolva o
passe dos idosos!

tenho que levar e também buscar o remédio dela lá na AACD Ibirapuera e
levar os exames. Então eu preciso, só para mim ir para lá eu pego três condução para ir e três para voltar. Eu sou aposentada, ganho só o salário mínimo
HDPLQKDÀOKDpDSRVHQWDGDHJDQKDXPVDOiULRPtQLPRPDVVyGHDOXJXHO
HXSDJR5HQWmRÀFDPXLWRGLItFLOVHHXSHUGHUHVVHELOKHWHJUDWXLWR
porque eu não tenho condições pagar - porque tem dia que a gente não tem
dinheiro nem para comprar um pão. Então eu preciso, eu vou várias vezes
no mês no Ibirapuera buscar medicamento. Então eu peço para o prefeito
Bruno Covas por favor não tirar o bilhete dos idosos de 60 até 64 anos
porque a gente precisa, o idoso ganha muito pouco. E não só por mim, eu peço
para os outros também, que muitos pegam também condução para poder
fazer exame, para poder buscar um remédio, passar no médico... E é muito
difícil para gente, sabe? Os idosos já são discriminados, ninguém liga para
os idosos, e aí se o Bruno Covas tirar a nossa condução gratuita, eu não sei
como que vai ser da gente. Então eu peço por favor pro prefeito. Ele não disse
nada disso nas eleições e agora que se elegeu ele vem fazer uma dessa com
os idosos?
A lei municipal, decreto 15.912/2013, que garante a gratuidade do transporte público de passageiros maiores de 60 anos nos veículos do sistema de
transporte coletivo, foi revogada pelo prefeito por medida que nem sequer
passou pela Câmara Municipal de São Paulo, para evitar mobilização social e
debates ao mesmo tempo.
O governador João Dória também revogou o decreto 60.501.95/2014
GDQGRÀPDJUDWXLGDGHSDUDSDVVDJHLURVPDLRUHVGHDQRVHPYHtFXORVGD
CPTM, metrô e EMTU, essas ações são uma penalização dos idosos em plena
crise econômica e pandemia do novo coronavírus, sendo que os idosos são o
grupo mais vulnerável e mais atingidos pela pandemia, esses cortes no passa
dos idosos são desumanos e cruéis!
O governador João Doria e o prefeito Bruno Covas priorizam os lucros
dos grandes empresários enquanto a população pobre e trabalhadora vê o

CONTRA O CORTE
NO PASSE DOS IDOSOS!

auxílio emergencial ser encerrado ou drasticamente reduzido justamente
num momento de piora da pandemia, fechamento do comércio e máxima histórica do índice de desemprego.
Conhecemos a realidade dos idosos de São Paulo, o passe livre dos idosos é usado majoritariamente para compromissos de saúde ou de trabalho. A
revogação dessa lei é uma luta urgente dos idosos! Sendo a situação agravada com as pioras das condições dessa população pelos retrocessos trazidos
pela reforma da previdência, reforçando a extrema perversidade de tirar o
direito de uma população precarizada, com saúde frágil e sem garantia de
renda.
Consideramos que tirar a gratuidade dos idosos no transporte é tirar a
sua saúde e a fonte da sua renda, por isso que nós nos organizamos e convocamos toda a sociedade a pressionar tanto a prefeitura quanto o governo
do Estado para revogar o corte da gratuidade dos Idosos de 60 a 64 anos,
porque a necessidade desses idosos é grande! A luta pelo passe livre dos
idosos é uma luta pelo direito à vida!

FRQWULEXLXDYLGDWRGDSDUDKRMHWiVHEHQHÀFLDQGRGHVVDJUDWXLGDGHHXDFKR
que não é nenhuma gratuidade de verdade porque o tempo que as pessoas
LGRVDVWUDEDOKDUDPpRWHPSRVXÀFLHQWHSDUDFRQWULEXLU
Para o idoso ter tido a gratuidade do passe não foi de graça! O governo
não dá nada de graça para ninguém! Agora o prefeito e todo alto escalão da
prefeitura recebe mais de 46% de aumento do próprio salário, isso pode? Não
demorou nada depois da eleição para eles aprovarem esse aumento de mais
de 46% em plena pandemia. Será que essas pessoas que tiveram aumento
pegam ônibus? Será que ele sai de a pé na rua para ir nos compromissos
pra ver como é que é? Será que ele enfrenta um ponto de ônibus cheio? Será
que eles enfrentam ônibus superlotados? Será que eles sequer já entraram
dentro de um ônibus no horário de pico para eles ver como é que é o sufoco
das pessoas ?
Hoje a pessoa é jovem, mas amanhã vira idoso. Será que ele não tem o
mínimo de respeito pelas pessoas? Sabe, revoltante isso daí, saber que um
JRYHUQDQWHTXHSRGHULDHVWDUEHQHÀFLDQGRRVLGRVRVSRGHULDPHVWDUSHQsando como é que as pessoas podem entrar no mercado de trabalho, que tem
muitas outras coisas importantes que poderiam estar resolvendo e deixa de
lado, e vem com esse negócio de mexer com os idosos, diminuir aposentadoria. Como é que o idoso vai comprar o seu remédio ? Como é que o idoso vai
pagar sua condução para se deslocar ? Para ir para o posto médico? É uma
IDOWDGHUHVSHLWRWi"(ÀFDDTXLRPHXUHSXGLRVHRVFDUDQmRWHPFDUiWHU
QmRWHPYHUJRQKDQDFDUDPHXWiSRUTXHHOHVVmREHQHÀFLDGRVSRUDXPHQWR
de salários volumosos não é, e não sabem da necessidade que tem o ser humano, tá? E desculpa meu jeito de falar, tá? Qualquer coisa você me pergunta
que eu responderei com satisfação, que esses governantes crápula aí não
merece meu respeito e nem o de ninguém.
Boa tarde, meu nome é Ivete e eu tenho 61 anos e dependo da condução
gratuita.
(XWHQKRXPDÀOKDGHÀFLHQWHTXHID]WUDWDPHQWRQD$$&'HHXVHPSUH

minha casa. Eu sou sozinha e não tenho ajuda de nenhum lado além do trabalho ,eu também preciso desse bilhete para manter as minhas consultas em
dia, meus exames, eu faço tratamento no Hospital das Clínicas, eu preciso
estar indo lá pegar medicação, passar em consultas... Então eu necessito
muito desse bilhete!
Por favor nos ajudem, porque nós precisamos muito dessa ajuda de vocês. Que Deus abençoe a todos!
Eu sou Odair David Ferreira, sou morador da região da Vila Carrão.
O que o deixaria de fazer sem essa gratuidade? Nossa muita coisa né,
porque esse bilhete é tudo para gente né e a gente usa ele depois de muito
tempo de trabalho que a gente se dedicou pagando transporte coletivo, considero para mim que ele é um direito adquirido e o governo vem querendo fazer
esse corte! Acho um despropósito uma falta de respeito para com aquele que

A luta pelo direito ao passe livre dos idosos:
O passe livre dos idosos é uma das conquistas das jornadas massivas de
luta contra o aumento de junho de 2013, que derrubaram o aumento da tarifa
naquele ano em diversas cidades de todo o Brasil. Sendo uma conquista de
luta, somente com a luta poderemos reconquistar esse direito tão fundamental para os idosos! Por isso, desde que o corte foi anunciado, os idosos
se organizaram e com apoio de diferentes movimentos sociais como nos, do
Coletivo Mexeu Com Um Mexeu Com Todos, a Associação Cultural Guerreiros
Brasileiros (saudoso Mestre Hulk), Mães de Maio da Leste, o Movimento Passe
Livre São Paulo e outros, protestarem para ter seu direito devolvido!
Nesse sentido organizaram uma série de protestos pelo direito ao passe
livre dos idosos, a primeira manifestação foi em frente a câmara municipal de
Sao no dia 02/01, depois realizaram uma segunda manifestação na Avenida
Paulista no dia 09/01, em 12/01 ocorreu um ato em Santo André na frente da
sede do Consórcio Intermunicipal das empresas de ônibus responsáveis pelo
transporte nas 7 cidades que compõem o ABCDMRR, depois realizaram mais
um ato pelo retorno do passe livre dos idosos na Catedral das Sé em 25/01,
outro ato foi realizado no Viaduto do Chá no dia 29/01, em 03/02 mais um ato
foi realizado em frente a Prefeitura no Edifício Matarazzo, em 13/02 foi feito
XPDWRSDUWLQGRGDFDWHGUDOGD6pSRUÀPWDPEpPXPSURWHVWRQDSHULIHULD
da capital, na zona leste, em São Mateus no dia 20/02.

Relatos dos idosos do por que precisam do passe livre:
Me chamo Bernadete, tenho 63 anos, sou costureira.
Necessito desse bilhete para ir até o Brás comprar tecido, pois não sou
aposentada e preciso continuar trabalhando para poder ajudar na renda da
minha casa. Só tenho meu marido de 70 anos, aposentado e só a aposenta-

Convocamos todos aqueles que são a favor de que os idosos tenham
direito a uma vida digna a se somarem ativamente nessa luta pela passe livre
dos idosos!
Aos senhores motoristas, cobradores, assim como aos trabalhadores do
Metrô e da CPTM, pedimos que sejam solidários com essa luta, e deixem os
idosos utilizarem sem pagar a tarifa, exercendo seu direito a atender suas
necessidades de mobilidade. Apoie os idosos a poderem andar no transporte
gratuitamente, aqueles que já trabalharam por toda uma vida merecem o
nosso respeito, apoio e ativa solidariedade!

doria dele não dá para gente viver, ele utiliza de muitos medicamentos que
eu não consigo pegar de forma gratuita pela rede pública e sou obrigada a
comprar, então eu necessito muito desse bilhete para poder comprar o material que o uso para conseguir fazer o meu trabalho, não tenho como mais
trabalhar fora, sou obrigada a costurar para poder aumentar a minha renda.
Peço, por favor, não retirem esse bilhete! É de muita utilidade tanto para mim,
como para muitas pessoas, as pessoas necessitam dessa gratuidade, desse
WUDQVSRUWHJUDWXLWRSDUDVHXXVRGHPpGLFRSDUDVHXXVRGHÀVLRWHUDSLD
para seu uso até de trabalho, nós hoje com mais de 60 anos, somos obrigaGRVDWUDEDOKDUSDUDSRGHUDMXGDUQRFXVWRÀQDQFHLURGDQRVVDIDPtOLDSRLV
aposentadoria não dá para se viver, principalmente quando tem uma pessoa
doente em casa, que é o meu caso.
Boa tarde! Eu sou Eliane, tenho 63 anos, meu marido tem 63 anos.
Ele tem problema de saúde, problema de coluna, tem osteoporose, tem
bico de papagaio, tem artrite, tudo na coluna! Não tem condições de trabalhar, não é aposentado, o único recurso que ele tem é esse bilhete de idoso
SDUDJHQWHLUQRPpGLFRLUHPRUWRSHGLVWDID]HUÀVLRWHUDSLDTXHDJHQWHWi
sem condições de pagar uma passagem. Não temos condições de pagar uma
passagem e a gente necessita desse bilhete de idoso para ir no médico, para
procurar a saúde dele porque até agora ele contribui com o INSS 34 anos e
tem 63, nunca conseguiu, até hoje, aposentadoria, nem por auxílio-doença.
(OHQmRFRQVHJXHHDJHQWHÀFDDWUiVGHXPODGRSURRXWURHRTXHVDOYDD
gente é esse bilhete de idoso.
Bom dia a todos! Eu me chamo Maria das Graças Barbosa, tenho 62
anos e estou aqui para expressar a minha necessidade de continuar com
meu bilhete de gratuidade das passagens, por favor, eu, assim como muitos
da minha idade, nos aposentamos, porém não conseguimos sobreviver com
nossa aposentadoria... então nós precisamos continuar trabalhando! Eu estou
trabalhando como diarista e nunca consigo trabalho no meu bairro, eu tenho
que ir para outros bairros, trabalhar para conseguir me manter e manter a

