
Estamos nas ruas!

A luta contra o aumento das tarifas e por um 
transporte público de qualidade voltou a ocupar as 
ruas do país na primeira semana de 2016. Desde 
2003 a famosa “Revolta do Buzu” em Salvador e as 
históricas manifestações de junho de 2013, que foram 
fundamentais para que o debate sobre a mobilidade 
urbana se tornasse o centro da política pública nas 
cidades, os estudantes estão nas ruas protestando 
por seus direitos. A defesa do transporte público, 
de qualidade, acessível, com mobilidade urbana e o 
passe livre, são bandeiras históricas das mobilizações 
estudantis no Brasil voltou ao centro do debate.

Nesse início de 2016, o aumento da tarifa do 
transporte público em diversas cidades em todo país, 
por parte dos governos e prefeituras, tem mobilizado 
milhares de indignados com tamanho ataque ao 
bolso da juventude e dos trabalhadores. Queremos 
a revogação do aumento da tarifa, mais qualidade 
no transporte público, aumento de frotas e linhas, a 
estatização dos transportes, embate contra a máfia 
das empresas, dignidade para os trabalhadores, 
com o fim da dupla função – cobrador/motorista – 
transparência nas licitações, para que as barganhas 
políticas e o lobby do financiamento dos empresários 
não determinem as políticas públicas sobre a 
mobilidade urbana e campanhas eleitorais.

O passe-livre estudantil é uma das principais 
bandeiras da UNE e carro chefe das históricas 
jornadas de lutas que nacionalmente colocaram a 
juventude nas ruas em defesa deste direito. Apesar 
de ser realidade em algumas cidades no Brasil, a 
exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, precisam 
vir acompanhadas de uma profunda transformação 
no sistema de transporte público afim de garantir 
a ampliação deste direito a todos os estudantes, 
por entendê-lo como fundamental para aumentar o 
acesso à educação, cultura, lazer e esporte. Essa é 
uma das bandeiras históricas da UNE.

Repudiamos todos os tipos de repressão contra as 
manifestações, provocadas pela polícia militar a 
mando de alguns governos. O direito à manifestação 
fortalece a democracia brasileira! 2016 está só 
começando! Convocamos todos e todas a se 
somarem nessa luta justa em defesa da mobilidade 
urbana e direito à cidade; contra o aumento da tarifa 
e pelo passe-livre. Queremos um transporte público, 
gratuito e de qualidade!
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