
O aumento anunciado pelo prefeito 
Haddad e governador Alckmin é 
mais um ataque dos/as ricos/as,  
empresários/as e governantes/as 
contra nós! Além de ser um golpe duro à 
classe trabalhadora, pois cada vez mais 
se escolhe entre comer ou se locomover 
na cidade, vem logo após as demissões 
de companheiros/as metroviários/
as, que lutavam por melhores salários 
e fizeram uma forte greve no ano 
passado. Estas demissões são frutos da 
perseguição política contra as pessoas 
que lutam! Agora também ameaçam 
demitir mais trabalhadoras/es com o 
fim da profissão de cobradores/as de 
ônibus.
A resposta a essa ofensiva deve vir pela 

mobilização nas ruas!
A população deve assumir ativamente 
a oposição às medidas da burguesia e 
do Estado, fazendo da ação direta seu 
instrumento de luta e da democracia 
direta – partindo de assembleias 
populares – o seu instrumento de 
organização.
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Por isso nós, do Rizoma, estamos 
nesta manifestação contra o aumento 
da passagem! Somos uma Tendência 
Estudantil Libertária, corrente que luta 
por um movimento estudantil forte e 
combativo aliado à classe trabalhadora. 
Estamos ombro a ombro para lutar 
e construir um poder popular, com 
mecanismos legítimos da classe para 
barrar os ataques que armam contra 
nós!

Tendência
Estudantil
LibertáriaRIZOMA

Acesse o blog: rizoma.milharal.org

Contra o Aumento e as Demissões!
Abaixo à Burguesia e o Estado! 

Todo poder à classe TRABALHADORA!
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