
REDE DE ARTICULAÇÃO 
PELA MOBILIDADE

ARTICULAÇÃO 
RECIFE PELO TRANSPORTE



● Consórcio Grande Recife: 
governo + prefeituras, e 
Urbana-PE: gerência 
compartilhada

● Sistema metropolitano de 
transporte

● Conselho Superior de 
Transporte Metropolitano

● Sem subsídio do governo, sem 
fontes alternativas de 
financiamento

CONTEXTO
LOCAL



RECORTE TEMPORAL

● Como a sociedade civil se organizou:

● Busca por dados técnicos (2010 a 2015)

● Diagnóstico de Mobilidade do Recife (2017)

● IEMA [parceria em Recife e BH], CPDH (2016 a 2018)



● Último aumento na RMR em 2017 (R$ 3,20)

● Liminar de 2018 responsável por segurar o aumento, como 
resposta a Ação Popular protocolada pela Rede de Articulação 
pela Mobilidade (Ramo), por causa de irregularidades do 
Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM)



● Cancelamento da 3ª Conferência Metropolitana de Transporte (MAI/18) 

● Retomada da Conferência em dezembro de 2019 para regularização do CSTM 
junto à Justiça para votar o aumento



CAMPANHA



● Representação junto ao Ministério Público (dez 2018), pedindo investigações das 
irregularidades e vícios da conferência metropolitana de transporte e do conselho 
superior de transporte metropolitano

● Ação Popular, ajuizada pela Articulação Recife pelo Transporte, pedindo, entre 
outros pontos, a redução da tarifa de ônibus de R$ 3,20 para R$ 2,70 (ano de 
revisão tarifária);

● Pedidos de liminar pedindo o adiamento ou suspensão da discussão sobre os 
aumentos da passagem;

JU
RÍ

DI
CO





● Campanha Você Pode Pagar 
Menos

● Lambes e adesivos produzidos 
para distribuição e colagem 
nas ruas

● Construção de narrativa junto 
com a imprensa (assessoria de 
imprensa), com repasse de 
dados técnicos aos veículos;

COMUNICAÇÃO



● Mobilização e informativos por 
meio das redes sociais 
(Facebook, instagram e Twitter)

● Ações diretas (1 ano sem aumento da passagem) e 
protestos (em parceria com a FLTP)

● Fotos e vídeos das ações

COMUNICAÇÃO



● Participação em eventos culturais em territórios específicos da região metropolitana

● Debate sobre formas alternativas de  financiamentos para o  transporte público

● Publicação do Guia de Incidência em Transporte Público no Recife

MOBILIZAÇÃO



● Pauta encontra-se travada no 
Judiciário após pressão do 
governo

● Foco nos financiamentos 
alternativos de transporte

CENÁRIO ATUAL



● Falta de transparência no 
funcionamento do sistema, 
ausência de documentos 
comprobatórios para os 
aumentos, aumentos acima da 
inflação, falta de participação 
popular no conselho 
metropolitano, serviços 
vinculados aos aumentos não 
oferecidos

CENÁRIO ATUAL



Facebook
@recifepelotransporte
@vocepodepagarmenos

Instagram
@vocepodepagarmenos

Twitter
@podepagarmenos

bit.ly/DiagnosticoMobRecife
bit.ly/GuiaDeIncidenciaRecife

OBRIGADO!


