
CAMPANHAS
· GRUPOS RJ ·

Pedalando 
para o futuro

Pressão pela tramitação do PL Nº 
724/2021, que incentivar e facilita o 
uso de bicicletas na cidade por 
estudantes, pela implementação de 
bicicletários em escolas públicas e 
privadas. Link da campanha. 

Edson Luís 
Souto

Expresso Já!

Petição pela reativação da Linha 
Expressa do Ramal Santa Cruz 
do trem do Rio de Janeiro. Link 
da campanha. 

MobiliTEA

Acessibilidade voltada para 
autistas nos transportes 
públicos. Link da campanha. 

Pressão na secretária de transporte e 
no prefeito pelo aumento das linhas 
de ônibus que foram reduzidas nos 
últimos meses
(601, 485 e 386). Link da campanha. 

https://pedalandoprofuturo.geramove.org/
https://expressoja.geramove.org/
https://expressoja.geramove.org/
https://mobilitea.geramove.org/
https://cademinhalinha.geramove.org/


CAMPANHAS
· GRUPOS RJ ·

Como que chega?

Impulsiona 
Girls

Fazer com que a tarifa dos transportes 
públicos sejam isentadas para 
vestibulandos em dia de ENEM. Pressão 
na Câmara dos Vereadores, para a 
aprovação do PL 708/2021. 

Cidade Pra 
Gente

Diminuir a ocorrência de 
acidentes de trânsito no Viaduto 
da Posse, em Nova Iguaçu, com 
grupos vulneráveis.

Pressão na secretária de 
Transporte pela reativação da 
linha semi-expressa do BRT 
(Alvorada x Galeão). Link da 
campanha. 

Vagão do Amanhã

A isenção do pagamento de tarifa nos 
serviços convencionais de transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros 
por ônibus do Estado do Rio de Janeiro, 
para alunos do ensino superior de 
instituições públicas e privadas de ensino. 
Pressionar os Deputados Estadauis pela 
aprovação para que o Bilhete Único 
Intermunicipal seja implementado em 
nosso Estado. Link da campanha. 

https://comoquechega.geramove.org/
https://comoquechega.geramove.org/
https://passelivreintermunicipal.geramove.org/


CAMPANHAS
· GRUPOS SP ·

Super Choque

Vagão Delas

Pressão no Governador Rodrigo Garcia e no 
Presidente da CPTM pela implantação de 
50% da frota dos vagões de trem 
destinados a mulheres, com o objetivo de 
criar ambientes com maior segurança para 
as usuárias, e diminuir as taxas de assédio 
no transporte público. Link da campanha. 

GQM nos Trilhos

Fazer com que o PL 148/2022 
tenha mais pontos que 
favoreçam o bem-estar dos 
usuários de transporte 
metroferroviário.

Pressão na Secretaria de Mobilidade e Trânsito 
de SP pedindo a divulgação de um plano de 
ação para cumprimento da Meta 50 do 
Programa de Metas 2021-2024,que prevê 100% 
dos ônibus municipais equipados com Wi-Fi, 
tomadas USB e que ao menos 20% da frota 
seja composta por veículos elétricos.
Link da campanha. 

De demora já 
basta a do 
745M-21, vem 
logo busão!

Pressionar o subprefeito de 
Campo Limpo, Thiago Dias da 
Silva, para que o intervalo entre 
os horários de saída da linha 
745M-21 seja reduzido e que a 
mesma não pare de funcionar 
aos finais de semana.

https://ovagaoedelas.geramove.org/
https://www.sampaeletrica.geramove.org/


CAMPANHAS
· GRUPOS SP ·

Trajeto 
Libertador

Pressão do PL 798/2017 para 
garantir o tratamento adequado 
às centenas de casos de assédio 
que ocorrem diariamente contra 
as mulheres. Link da campanha. 

GERA Ação

Melhorar os problemas para 
solicitar o novo cartão TOP 
dentro do app e tornar essas 
informações mais acessíveis. 
Também criar mais pontos de 
emissão do bilhete e ter clareza 
sobre as opções de emissão do 
cartão (função de transporte, 
débito e crédito). Link da 
campanha. 

https://segurancadelasprioridade.geramove.org/
https://www.cartaotoppraquem.geramove.org/
https://www.cartaotoppraquem.geramove.org/

