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• 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?
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