
REDUZIR O PREÇO DA PASSAGEM PARA R$ 2,60 SEM CORTES 
DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (Saúde, Educação, Assistência Social e 

Agricultura Familiar). 

 
Implementação do IPTU progressivo para bancar  

o transporte público gratuito.  

 

Companheiros e Companheiras, o momento é de reflexões e tomadas de 

decisões para nós dos movimentos de Lutas por direitos da classe 

trabalhadora e em especial dos menos favorecidos e espoliados pela 

burguesia capitalista e pela nova burguesia oriunda da classe trabalhadora 

que se rendeu ao sistema capitalista fazendo o papel de capitão do mato. 

Mesmo com a capitulação de parte dos companheiros e companheiras que se 

submete aos interesses da burguesia nacional e internacional, não podemos 

vacilar e cair na inocência de achar que as ruas cheias nos levarão a algum 

tipo de afronta ao capitalismo. Pelo contrário: o que aponta as ruas hoje é o 

caminho para um domínio do capitalismo ainda maior sobre a classe 

trabalhadora de nosso país. 

- A Bandeira do Passe Livre no Transporte Público Coletivo é histórica e 
nossa e me admira a burguesia querer defender esta bandeira. O 
transporte público só pode ser livre e gratuito com qualidade se for 
Estatal: uma empresa municipal de transporte público coletivo com 
qualidade e controlado pela sociedade através de conselho representado 
pelas organizações populares dos trabalhadores. Além disso, a 
mobilidade urbana tenderá a ficar inviável se não houver incentivos que 
priorize o transporte público em detrimento do transporte privado.  
 - A Burguesia sempre optou pela Privatização dos Bens e Serviços Públicos 

e com certeza não é com eles que vamos garantir Serviços públicos de 

qualidade para a classe trabalhadora. 

 - Os serviços públicos só serão de Qualidade e Universal para toda a classe 

trabalhadora se houver recursos para isso. Portanto, a alternativa que se 

apresenta é a defesa pela taxação sobre grandes fortunas além da 

concomitante regulamentação sobre a especulação financeira e combate à 

especulação imobiliária. Soma-se a isso a defesa pelo fim do pagamento da 

dívida pública, avançando para a construção do Socialismo. 

 

Até a vitória sempre. 

 

CMP Triângulo. 
 

  


