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Convite 

Conferência pública online fazendo parte da série Direito à Mobilidade 

Passos para o transporte público local 

gratuito 
Quinta-feira, 22 de abril de 2021, 15h São Paulo BRT *** 

*** 14h Nova York EDT *** 

20h às 21h30 CEST (Berlim, Amsterdam, Copenhague) 
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Interpretação em alemão, inglês e português 

Organizadores: Rosa-Luxemburg-Stiftung Bruxelas, Rosa-Luxemburg-Stiftung Nova York e 

Rosa-Luxemburg-Stiftung São Paulo 

Em dezenas de cidades ao redor do mundo o transporte público local já se tornou gratuito, de 

modo a garantir o direito de mobilidade para todos. Iniciativas em muitas regiões em todo o 

globo estão lutando por transporte gratuito desse tipo porque a mobilidade é um direito 

fundamental que não pode depender da capacidade das pessoas de pagar. Nos Estados 

Unidos, as câmaras municipais estão defendendo o transporte público gratuito como parte do 

Green New Deal. No Brasil, o Movimento Passe Livre luta há anos para que o transporte 

público seja gratuito. Na Alemanha também há iniciativas defendendo um 365-Euro-Ticket 
(um bilhete anual para que um usuário de transporte de massas possa fazer percursos 

ilimitados pagando o equivalente a € 1,00 por dia em uma área específica) e transporte público 

local gratuito. 

A campanha conjunta mais recente do sindicado alemão ver.di e da Fridays for Future na luta 

por melhores condições de trabalho para os trabalhadores do transporte público local 

demonstrou que os trabalhadores desse setor obviamente também são guardiães do clima, 

uma vez que todo transporte bem desenvolvido economicamente viável desse tipo reduz o 

congestionamento de carros nas áreas centrais das nossas cidades e também dá aos 

passageiros diários das áreas próximas a possibilidade de deixar os veículos em casa com 

mais frequência. O transporte foi o único setor na União Europeia que aumentou as emissões 

de gases do efeito estufa nos últimos anos. Uma mudança de curso é urgentemente 

necessária. 

Ônibus e trens mundialmente estão lutando com perdas de receitas devido à pandemia da 

COVID-19. Isso torna ainda mais importante evitar sucatear serviços ou linhas de ônibus ou 

trem e em vez disso ampliar o transporte de massas e reconsiderar as suas formas de 

financiamento. Dadas a situação social em deterioração e a queda de renda em vários níveis 

da sociedade, transporte público de baixo custo ou gratuito é fundamental para os nossos 

serviços de interesse geral. 

Essa conferência será uma oportunidade para discutir as seguintes questões com 

representantes de diversas regiões e com os nossos participantes: 

- Que iniciativas regionais existem e quais estratégias utilizam? 

- Qual tem sido a experiência de tais iniciativas até agora e o que podemos aprender 

com elas? 

- Que modelos de financiamento existem para o transporte público local gratuito? 

- Quando as tarifas são eliminadas, que fatores determinam se esse sistema continua 

em vigor ou é contestado novamente e abolido? 

- Como os condutores de carros podem ser incentivados a aderir ao transporte de 

massas? 

- Quais alianças políticas precisam ser estabelecidas para atingir e manter em vigor o 

transporte público gratuito? 
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Programação: 

15h: Palavras de boas-vindas: Andreas Thomsen, chefe do escritório de Bruxelas da Rosa-

Luxemburg-Stiftung 

- Judith Dellheim, Rosa-Luxemburg-Stiftung (confirmada) (10 min.) 

- Titus Schüller, representante do DIE LINKE (A Esquerda) na Câmara Municipal de 

Nuremberg, Alemanha (confirmado) (10 min.) 

- Phineas Baxandall, senior policy analyst, Massachusetts Budget and Policy Center, U.S. 

(confirmada) (10 min) 

- Marijke Vermander, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bélgica (confirmada) (10 min.) 

Essas apresentações serão seguidas de uma discussão plenária. 

Moderadora: Manuela Kropp, escritório de Bruxelas da Rosa-Luxemburg-Stiftung 

16h30: Fim do evento 

As apresentações dos palestrantes serão gravadas. 

 

Inscrições pelo e-mail: 

manuela.kropp@rosalux.org 

 

Fique à vontade para também encaminhar este convite a outros interessados. 

Esperamos ter um debate estimulante com você. 

 

Contato: 
Manuela Kropp 
Gerente de Projetos – Escritório de Bruxelas da Rosa-Luxemburg-Stiftung 
manuela.kropp@rosalux.org 
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