
tarifa zero ja! 
 

Jun/ 2013 - Boletim extraordinário do Coletivo Quebrando Muros 

Luta pelo transporte: Semeando Poder Popular 
 

  A vida cada vez mais cara, direitos trabalhistas e serviços 
públicos sendo engolidos pelo capitalismo e a repressão polici-
al assassina do Estado contra os movimentos sociais mostram- 
não dá mais para fingir que ‘tá tudo bem’.  

 
O preço da tarifa de ônibus su-

biu, somando 50% de aumento em 
menos de 5 anos, e isso foi a gota 
d’água: na última sexta-feita (14/06) 
aprox. 2000 pessoas (entre estu-
dantes e trabalhadores) tomaram as 
ruas de Curitiba se somando ao for-
te movimento nacional contra o au-
mento da passagem. 

 
Ao passo que as empresas que administram o transporte 

privatizado somam lucros crescentes, motoristas e cobradores 
trabalham sob condições precaríssimas: o ritmo alucinado de 
“linha de produção” no trânsito sob o risco de corte salarial e 
demissão provoca acidentes, adoecimento e prejudica o servi-
ço. 

O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT) ao contrário 

do que dizia durante a campanha eleitoral não se diferenciou 

em nada do neoliberal Beto Richa (PSDB), e continuou promo-

vendo o que se mostrou não uma política de governo, mas u-

ma política de Estado: a precarização e desmonte dos servi-

ços públicos em favor dos capitalistas. 

 Como a burocracia parlamentar nunca foi a arma do povo, 
colocamos nosso bloco na rua pra parar a cidade! E devemos 
assim resistir até obtermos conquistas de fato!  
 
 - Pela Tarifa Zero para todos já: Não é maluquice! O 
transporte integralmente custeado com impostos é realidade 
em algumas cidades do Brasil e outros países, incluindo gran-
des centros como Sidney e Tallinn. 
 
 - Gestão pública do transporte: Chega de por o que é de 
todos para as empresas lucrarem e explorarem! Que o trans-
porte coletivo seja mantido pelo dinheiro público e gerido pelos 
trabalhadores e usuários! 
 
 - Abaixo a repressão dos movimentos sociais: As ce-
nas mostradas pela TV nos últimos dias só mostraram uma ve-
lha verdade para os movimentos: o Estado está sempre do la-
do da classe dominante! 
 
 Essas pautas (e muitas outras urgências) só se tornarão 
realidade por meio da luta e da organização de um movimento 
forte com bases sólidas! Lutar, criar, Poder Popular! 

Divulgue e compareça a atos agendados pela Frente de Luta pelo 
Transporte: 
- Segunda-feira (17/06) ás 18h na Boca Maldita 
- Quinta-feira (20/06) às 18h na Boca Maldita 
- Sexta-feira (21/06) ás 18h na Rui Barbosa 
 
Curta a página da Frente de Luta pelo Transporte – Curitiba e acesse 
http://quebrandomuros.wordpress.com/  

 
“Para não ter protestos vãos 
Para sair deste antro estreito 
Façamos nós por nossas mãos 
Tudo que a nós nos diz respeito” 
 
- A Internacional 

http://quebrandomuros.wordpress.com/

