
CONTRA O AUMENTO 
E CONTRA A TARIFA

 Mais uma vez, a Prefeitura 
e os empresários do transporte 
coletivo de Florianópolis desafiam 
a população com um novo aumento 
nas tarifas do transporte da 
cidade. A cada aumento, aumenta 
a exclusão, limitando ou mesmo 
impossibilitando grande parte 
da população de circular pela 
cidade e de ter acesso à saúde, 

educação, cultura, lazer e todos os 
demais direitos. E dessa vez estão 
tentando nos enrolar, reduzindo 
em 5 centavos o valor da passagem 
em dinheiro (1,69%) e aumentando 
em 22 centavos (9,24%) o valor da 
passagem paga com cartão, usado 
pela grande maioria dos usuários 
(cerca de 80%)!

VENHA PROTESTAR CONTRA ESTE ABSURDO!

GRANDE ATO QUINTA-FEIRA (28/04)

 Na terça-feira, dia 19 de abril, voltamos às ruas para reivindicar a 
suspensão imediata deste aumento e, mais do que isso, mostrar que temos 
um outro projeto para o transporte da cidade. Não queremos mais um 
sistema ilegal, que visa apenas o lucro, como o atual, mas um transporte 
verdadeiramente público, pensado e programado por nós, trabalhadores, 
estudantes e moradores da cidade, pois quem pega ônibus é que sabe de 
verdade seus problemas.

FRENTE DE LUTA PELO TRANSPORTE PÚBLICO

CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 
17H EM FRENTE AO TICEN.

TARIFA ZERO

 Por isso exigimos da Câmara de vereadores um ciclo de audiências 
públicas sobre o transporte e a elaboração de um plebiscito popular, para 
debatermos soluções como a Municipalização, ou seja, o controle político 
e público do transporte, e a Tarifa Zero, uma política de investimento 
público para melhorar a qualidade e tornar o transporte totalmente 
acessível a toda população, garantindo o direito de todos de circular 
pela cidade através da cobrança de impostos dos setores mais ricos da 
cidade (bancos, shoppings, resorts, grandes empresas e empreendimentos 
imobiliários), que financiarão o transporte público.
 
 Mas sabemos que isso só será conquistado com muita luta e 
demonstração de força nas ruas, pois só assim seremos ouvidos.

SUA PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE!

 O sucesso dessa luta depende da participação de todos nós! 
Monte em sua escola, universidade ou comunidade grupos de discussão, 
atividades, manifestações descentralizadas. Venha fazer parte dessa 
construção! Entre no site, mande e-mail, participe das reuniões, atos e 
vamos juntos construir uma cidade como nós queremos!

PRÓXIMA REUNIÃO: Sábado, 30/04, às 14h 
ao lado da Concha Acústica, na UFSC.

www.lataofloripa.libertar.org

Twitter: @lataofloripa Facebook: Frente de Luta
E-mail: amanhavaisermaior@gmail.com


