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notas do zarcão

Tallin, capital da Estônia, é uma cidade 
de pouco mais de 400 mil habitantes que, 
a partir de 2013, oferecerá o serviço de 
transporte coletivo de forma totalmente 
gratuita. A decisão ocorreu em um plebisci-
to entre os dias 19 e 25 de março, em que 
a pergunta era “Você aprova a introdução 
de um sistema de transporte gratuito a 
partir de 2013?”. A proposta teve 75,5% de 
aprovação e deve gerar uma economia de 
600 euros (equivalente a R$ 1.476,00) por 
ano para famílias de até quatro membros.

Tarifa Zero na capital da Estônia

Luta Nacional
Os primeiros meses do ano são sempre 
agitados para as lutas pelo transporte. Esse 
é o período em que as prefeituras tentam 
aumentar a tarifa “na surdina”, se aproveit-
ando das férias para desmobilizar a popu-
lação. Infelizmente (para eles) essa estra-
tégia se mostrou bem falha este ano. Além 
de Joinville, houve forte mobilização em 
Blumenau (SC) , Florianópolis (SC), Porto 
Alegre (RS), Vitória (ES), Teresina(PI), Rio 
de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Recife 
(PE) , Aracaju (SE) e Guarulhos (SP), com 
grandes manifestações que mostraram que 
a população não está satisfeita com o atual 
modelo de transporte.

A lei que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, sancio-
nada em janeiro, passa a valer nesse mês. 
Embora ainda defenda o falido modelo 
privado de transporte, a lei prevê alguns 
avanços como a possibilidade da criação de 
taxas para subsidiar a tarifa e maior partici-
pação da sociedade civil no planejamento 
e fiscalização do transporte coletivo. Até o 
momento, nada disso foi sequer lembrado 
na licitação, que já estabeleceu que a tarifa 
deverá aumentar todos os anos.

Nova Lei de Mobilidade Nacional

Licitaçao de Joinville é base para 
Aracaju
Ao que parece, o modelo “goela abaixo” da 
licitação de Joinville está fazendo escola. 
Na cidade de Aracajú (SE), onde também 
está acontecendo a licitação, a prefeitura 
pretende usar o modelo de Joinville como 
base. Sabemos o que isso significa: ignorar 
as reivindicações dos movimentos sociais 
e legitimar a exploração do serviço por 
empresas privadas. Mas lá também há re-
sistência. O Movimento Não Pago vem se 
articulando desde o início contra a licitação 
e pela Tarifa Zero.  Visite o blog deles: 
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movnaopago.blogspot.com.br
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O fracasso do modelo privado de transporte 
coletivo em Joinville 
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O transporte coletivo de modelo privado 
fracassou em Joinville – e poderíamos 
dizer, a grosso modo, no restante do Bra-
sil também. Hoje o transporte coletivo tem 
uma qualidade ruim, tarifa cara e é incapaz 
de agregar mais passageiros, perdendo 
usuários para carros e motos. É necessário 

demonstrar esse fracasso, pois assim po-
deremos pensar para além desse modelo. 
Já que a Prefeitura de Joinville, junto ao
IPPUJ (órgão que organiza o transporte na 
cidade), pretendem dar continuidade a esse 
modelo de transporte para os próximos 15 
anos, através de uma nova licitação.

*  *  *
A tarifa do transporte coletivo em Joinville é cara. Citar um dado pode ajudar a pensar 
isso numa maior escala, mas não contradiz a experiência cotidiana de milhares de joinvil-
lenses que sentem em seu bolso esse absurdo preço. Esse aumento pode ser comprovado 
observando-se o gráfico abaixo:

Nota-se claramente que a tarifa ultrapassou em muito a infla-
ção, é importante levar em conta que o reajuste dos salários 
dos da maioria trabalhadores acompanha a inflação, e pensar 
que o principal fator de escolha do transporte coletivo pelo 
usuário é o preço. Logo, por não se acomodar ao orçamento, 
o ônibus acaba sendo substituído por outros meios de trans-
porte ou mesmo as pessoas começam a se movimentar menos 
ou não se movimentar pela cidade. A Pesquisa de Orçamentos 
Familiares do IBGE (2008-2009) mostrou que o transporte é 
o terceiro maior gasto das famílias no Brasil, atrás apenas de 
alimentação e moradia, conforme o gráfico ao lado:

O Poder Público (Prefeitura e Vereadores) 
tem mostrado sua incapacidade em dar 
respostas ao problema de mobilidade ur-
bana e de dar soluções razoáveis ao serviço 
de caráter público de transporte coletivo 
que é de sua responsabilidade, na medida 
em que ele não consegue competir com 
outros meios de locomoção como o carro. 
Porém mais o mais grave é a visível não-
mobilidade de parte dos joinvilenses, com 
pode ser visto no gráfico à esquerda:
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Lutas pelo Transporte em 2012
O Movimento Passe Livre esteve junto da 
Frente de Luta pelo Transporte Público 
(FLTP) desde o primeiro anúncio sobre o 
novo aumento da tarifa, em dezembro de 
2011. Nesse período, através de mobiliza-
ções como assembleias, reuniões e manifes-
tações, foi possível construir uma proposta 
séria para o transporte público em Join-
ville.

Em meio aos acontecimentos houve con-
fronto por parte da polícia que, em uma 
ação que demonstra grande despreparo, 
utilizou spray de pimenta em manifestantes 
pacíficos Esse evento inclusive nos rendeu 
uma reunião com o ministério público, no 
qual a polícia foi proibida de utilizar spray 
de pimenta ou qualquer outro tipo de vio-
lência. E também obrigou a prefeitura a dia-
logar com a FLTP.

A FLTP esteve presente nas duas audiên-
cias públicas sobre a licitação do transporte 
coletivo. Entregou sua carta programa du-
rante as audiências, e utilizou das falas para 
apresentar suas propostas e apontar falhas 
no projeto apresentado pela Comissão de 
licitação. 

Acompanhe as atividades 
da Frente de Luta:

A tarifa é cara, a viagem é demorada, falta 
conforto, faltam horários. Inúmeros ou-
tros problemas foram elencados durante 
as duas audiências públicas realizadas pela 
prefeitura, o que comprova o quão fracas-
sado é o serviço prestado pelas empresas 
Gidion e Transtusa. A solução, no entanto, 
é manter o mesmo. Transporte coletivo nas 
mãos das empresas privadas. E tudo ban-
cado pela tarifa.

Foi isso o que se viu nos dias 31 de janeiro 
e 14 de março. A comissão de licitação, res-
ponsável pelo processo licitatório e pela 
organização das audiências, é formada so-
mente por membros da prefeitura e reali-
zou duas audiências para apresentar um 
projeto que mantém todo o sistema ban-
cado pela tarifa.

Enquanto os representantes da prefeitura 
falaram por muito tempo, a população, que 
foi ao microfone demonstrar sua insatisfa-
ção com o atual sistema, teve apenas três 
minutos.  Pouco tempo, mas o suficiente 
para dizer não ao transporte privado e 
pedir por mais audiências para que a licita-
ção possa ser debatida também nos bairros

Apesar da pressão popular, não houve res-
posta a qualquer sugestão dada pelo povo. 
A comissão anunciou duas novas audiên-
cias, nos meses de abril e maio.

Licitaçao, mais do mesmo
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Como pode ser visto 23,11% (ou seja, 
quase 1/4) da população andam “a pé” na 
cidade. Agora nos perguntamos até onde 
uma pessoa vai a pé? Ou usando o termo 
criado pela prefeitura, até onde uma pes-
soa vai com um “micro-deslocamento”? A 
primeira conclusão que chegaremos é que 
uma pessoa “a pé” não vai muito longe. Fica 
nos arredores de sua casa, rua, no máximo 
do bairro, vai até o mercadinho da esquina, 
na lotérica pagar uma conta, na igreja, etc. 
Pode-se dizer que esses deslocamentos se 
tratam de “deslocamentos de sobrevivên-
cia”, pois garantem apenas o mínimo para a 
sobrevivência de uma pessoa, comer, pagar 

suas contas, etc. Porém o acesso a outros 
direitos como educação, saúde, lazer, cul-
tura, não são garantidos. 

Assim o transporte fracassa ao não con-
seguir cumprir o seu papel de garantir a 
mobilidade urbana, e ao invés disso garan-
tir a exclusão e a segregação espacial. E, 
pior ainda, garante o lucro de apenas duas 
famílias que gerem o transporte através das 
empresas Gidion e Transtusa, às custas do 
resto da população da cidade, que ou paga 
caro por seu direito de acesso à cidade ou 
então não se locomove por ela.

nozarcao.blogspot.com
/frente de luta

O que é uma Licitação? É o procedimento para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelo governo. A licitação é o momento em 
que diversas empresas concorrem entre si, para ver quem presta o serviço (no nosso caso, o transporte público) com a melhor qualidade pelo menor 
preço, dentro das regras estabelecidas pelo governo, para assim evitar favorecimentos.
Então podemos dizer que a licitação basicamente define duas coisas: 1- “As regras” do serviço, ou seja, como ele vai funcionar por um determinado 
período de tempo; 2 - Quem irá operar esse serviço, ou seja, a empresa mais barata e com melhor qualidade.


