
 
VOCÊ SABIA? 
• MBTA está propondo um aumento de preço de 35-43%, que vai te custar 

centenas de dólares por ano? 

• Várias linhas de ônibus poderão ser cortatdos? 

• Enquanto nós encaramos uma crise ambiental, os cortes propostos 
aumentarão a poluição e emissão de carbono? 

 

Se os Big Banks recebem fiança de bilhões, porque o T não consegue alguma 
ajuda? 
 

COMO SE INVOLVER: 
 

Venha à uma reunião! Occupy o T terá uma reunião e protesto antes do 

hearing do MBTA em Copley Square no dia 13 de Fevereiro. Nós 

também encourajamos você a participar de hearings no seu bairro, incluindo o 

hearing de Somerville no dia 28 de Fevereiro. 

Veja:mbta.com/about_the_mbta/public_meetings/ 

Contate os seus legisladores e o Governador e os avise que você 

apoia um aumento de fundos para o MBTA. 

Junte-se ao “Occupy the T” no Facebook para recemeber notícias 

e ajude a organizar a luta. 

 

Occupy Boston: occupyboston.org/ 

Occupy Somerville: occupysomervillema.org/ 

T Riders’ Union: ace-ej.org/tru 

Somerville Transportation Equity Partnership (STEP): somervillestep.org/ 
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