
Licitação de 
cartas marcadas?
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Jornal
do Ônibus

Você sabia?
Que a COTISA é a em-

presa DONA DOS TER-
MINAIS?

Que ela pertence aos 
mesmos DONOS DOS 
ÔNIBUS?

 Que cada vez que 
o ônibus entra/sai de 
qualquer terminal ele 
paga UMA TARIFA pra 
COTISA?

 Que as empresas 
de ônibus pagam essa 
tarifa pra ELAS MES-
MAS, pois são donas da 
COTISA?

 Que essa tarifa de 
utilização (TU), entra 
no cálculo da tarifa que 
NÓS PAGAMOS? 

Que o contrato da 
COTISA prevê um nú-
mero mínimo de TUs 
pagas e se faltar a pre-

feitura TEM QUE COM-
PLETAR? 

Que só essa TU da 
COTISA já AUMENTA A 
PASSAGEM em mais de 
8% para o povo?

Que nos últimos 10 
anos a passagem AU-
MENTOU 133%? 

Que nesse mesmo 
tempo a inflação foi de 
74%?

 Que nesse mes-
mo tempo os(as) 
trabalhadores(as) do 
transporte tiveram au-
mento de 93%? 

 Que as receitas de 
aplicações financeiras 
NÃO APARECEM no cál-
culo da tarifa?

 Que as receitas com  
publicidade são MANI-
PULADAS na planilha 

de cálculo da tarifa?
 Que diminuem 

horários de ônibus 
comum nos bairros e 
depois colocam mais 
AMARELINHOS?

 Que são rodados mi-
lhares de quilômetros 
a mais só para manter 
cada empresa NA SUA 
região?

 Que isso faz a PAS-
SAGEM AUMENTAR e 
ninguém divulga em 
quanto?

 Que o controle da 
bilhetagem eletrônica é 
feito em Belo Horizon-
te por uma empresa 
privada?

 Que a prefeitura 
NÃO TEM CONTROLE 
sobre nada disso?

 Que a Secretaria de 

Mobilidade e Transpor-
te de Florianópolis não 
tem condições de fun-
cionar?

Que nos outros mu-
nicípios NEM SECRETA-
RIA TEM?

 Que o DETER (go-
verno do Estado) só 
aumenta a tarifa e não 
participa de nenhuma 
discussão?

 Que em Joinville 
NÃO TEM COBRADOR(A) 
e o preço da passagem 
é  maior que o de Flo-
rianópolis?

 Que sem cobrador(a) 
AUMENTA o assédio as 
mulheres, os roubos, as 
brigas dentro do ôni-
bus?

 Que sem cobrador(a) 
o motorista COBRA a 

tarifa, dá informações 
e a viagem DEMORA 
MAIS?

 Que o motoris-
ta, sozinho nas duas 
funções, deixa de ter 
atenção só no trânsito, 
aumentando a chance 
de acidentes?

 Que sem cobrador(a) 
as pessoas com dificul-
dades ficam SEM AJU-
DA nenhuma?

 Que isso tudo AU-
MENTA o desconforto, 
a insegurança e a falta 
de qualidade do servi-
ço?

Sabia?
PENSE NISSO e veja 

quem realmente te faz 
de refém. 

Sintraturb.
Sindicato de Luta
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A farsa da licitação em 
Florianópolis
>> Edital da 
Prefeitura quer 
conceder 100% do 
sistema para um 
único ganhador 
com altas taxas 
de lucro por 
passagem

não está sendo dife-
rente. O prefeito “fala 
grosso”, promete muito 
e nada muda. A comu-
nidade NÃO É OUVIDA 
prá nada e o que está 
anunciado até agora 
SÓ INTERESSA PARA AS 
EMPRESAS. 

Dia 9 de Setembro, 
às 8 horas de 

uma bonita segunda-
-feira, dia e hora de 
trabalho para a esma-
gadora maioria das 
pessoas. Mas foi quan-
do uns mandados do 
Juninho da promessa 
foram até o Auditório 
do Tribunal de Contas, 
no Centro da cida-
de, para “anunciar” o 
Edital de Licitação do 
transporte público. De 
Edital mesmo não fala-
ram nada.

A farsa já começa por 
aí. Chamam de Audi-
ência “Pública” uma 
reuniãozinha desorga-

O prefeito César 
Souza Jr(PSD), 

na campanha eleito-
ral, prometeu a licita-
ção séria e melhorar 
o transporte. Entre 
ameaças contra os(as) 
trabalhadores(as) e 
devaneios com “ar con-
dicionado” em todos os 
veículos, Juninho fala 
do que não sabe e pro-
mete o que não fará.

No encaminhamento 
do Plano Diretor da Ca-
pital seus assessores já 
foram desrespeitosos, 
encerraram reunião 
com a comunidade 
porque perderam uma 
votação e tentam aca-
bar com as sobrinhas 
de democracia. Na 
questão do transporte 

Florianópolis

nizada que aconteceu 
num horário que quase 
NINGUÉM PODE IR e 
nem o Prefeito com-
pareceu. Inacreditável: 
nem mesmo o Cesinha 
apareceu. E isso que ele 
diz que é a prioridade 
de seu primeiro ano de 
governo. Imagine como 
ele trata o que não é 
prioridade?

O Secretário de 
Segurança do 

Município comandou 
a apresentação de um 
amontoado desarti-
culado de mesmices, 
já faladas por outros 
governantes e nunca 
colocadas em prática. 

O Secretário de Mo-
bilidade e Transportes 
estava lá e NÃO ABRIU 
A BOCA, o que é bom, 
porque o Secretário 
Piacentini não conhece 
o sistema de transporte 
que deveria coman-

dar. Por exemplo, se 
ele for até o TICEN e 
tentar pegar um ôni-
bus para o Retiro da 
Lagoa, provavelmente 
acabará chegando em 
Palhoça, pois não sabe 
absolutamente nada 
de transporte. É mais 
um despreparado que 
ocupa “um carguinho” 
na Secretaria. 

De resto, o que foi 
anunciado é GPS nos 
ônibus, sala de coman-
do de alta tecnologia, 
controle para não 
passar dois ônibus na 
mesma hora, renova-
ção da frota, licitação 
em lote único e blá blá 
blá blá. Mudanças de 
verdade e de interesse 
do povo não foi falado 
nada.

Licitação é um pro-
cesso previsto em Lei 
Federal que deveria 
servir para o Poder 
Público selecionar 
empresas boas, sérias 
e mais baratas para 
prestar serviço públi-

Juninho nem ao 
menos aparece 
na audiência 
“pública” Um amontoado de 

mesmices que não 
muda o que real-
mente interessa

co. Na prática não é o 
que vai acontecer. O 
prefeito poderia OUVIR 
O POVO, discutir qual o 
interesse de quem usa 
o transporte. Ele pode-
ria licitar por linha, ou 
por grupos de linhas, 
assim várias empresas 
participariam do sis-
tema, onde empresas 
menores, mais orga-
nizadas e com menor 
custo, pudessem parti-
cipar, por exemplo, em 
linhas de bairros.

Mas não. O César Ju-
ninho só quer saber de 
grandes empresários, 
por isso está anun-
ciando a LICITAÇÃO EM 
LOTE ÚNICO, ou seja, 
TODAS AS LINHAS E 
HORÁRIOS VÃO PERTEN-
CER PRÁ UMA EMPRE-
SA SÓ. É isso mesmo 
que você está lendo. O 
prefeito quer ENTRE-
GAR todo o sistema 
para um ÚNICO DONO. 
Dessa forma, só um 
grande grupo empresa-
rial poderá  “ganhar” o 
presente. Negócio entre 
amigos(as).

Hoje tem 5 empresas 
em Florianópolis: Tran-

O que é licitação 
de lote único?

Onde estava o Prefeito Cesar Souza Jr.? Cedo assim, estaria dormindo?
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O fato é: com LICITA-
ÇÃO o serviço continu-
ará na mão de ganan-
ciosos empresários, 
que primeiro de tudo 
pensarão em seus lu-
cros, depois, se sobrar 
tempo, eles pensam 
em transporte para a 
população. Mesmo que 
fosse uma licitação 
séria e acompanhada 
pela população, mes-
mo que viessem outras 
empresas, temos que 
entender que o servi-
ço CONTINUARÁ SEN-
DO UM NEGÓCIO para 
empresários, onde o 
LUCRO É O CENTRO de 
tudo e o povo é secun-
dário.

A população vai 
querer mais horários 
e ônibus? Primeiro 
tem que ver se não 
aumenta o custo e 
diminui o lucro das 
empresas. Os(as) 
trabalhadores(as) vão 
querer aumento sala-
rial? Primeiro tem que 
ver se não aumenta 
muito o custo e dimi-
nui o lucro das empre-
sas. Se o Poder Público 
resolver intervir de 
verdade, controlar os 
serviços, baixar as tari-
fas? As empresas en-
trarão na Justiça para 
garantir seus contratos 
e o “retorno financeiro” 
garantido em lei. 

Ou seja: a lucrati-
vidade das empresas 
continuará sendo o 
grande problema do 

Empresários vão continuar a mandar 
no sistema

sistema. E vão conti-
nuar muitos dos atuais 
problemas, as GREVES 
contra a exploração, a 
revolta do povo, a falta 
de horários, os ônibus 
lotados, os engarrafa-
mentos que atrasam.

“Que eu me organi-
zando posso desorgani-
zar/ Eu desorganizado, 
posso me organizar” 
Música de Chico Scien-
ce.

Nessa música, o 
grande músico do nor-
deste ensina que se o 

sol, Canasvieiras, Insu-
lar, Emflotur e Estrela. 
Então UMA SÓ vai ficar 
e as outras 4 perdem e 
saem fora? 

Não caro povo de 
Floripa, isso não vai 
acontecer. Essas 5 em-
presas formarão um 
CONSÓRCIO que “vai 
ganhar o jogo de cartas 

O povo organiza-
do pode acabar 
com a farsa

marcadas”, depois esse 
Consórcio, que é delas 
mesmo,  CONTRATA as 
mesmas 5 empresas 
para fazer a mesma 
coisa que já fazem hoje.

Foi assim que o pre-
feito Kleinunbing fez 
em Blumenau. Lá tinha 
3 empresas. A licitação 
foi em lote único. Elas 

fizeram um consórcio, 
que “ganhou” a farsa 
de licitação e, depois, 
contratou as mesmas 
3 empresas que conti-
nuam a fazer o mesmo 
serviço porco e caro 
que já faziam. Não é 
por acaso que Kleinun-
bing e Juninho são 
filhos e apadrinhados 

de velhas raposas da 
política, são do mesmo 
partido, o PSD, do (des)
governador Colombo 
(PSD), que também está 
entregando o governo 
para grandes empre-
sários, como fez com o 
SAMU. E na mão da ini-
ciativa privada o SAMU 
está muito pior e teve 

sua sede FECHADA PELA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
por falta de condições 
de uso. 

Agora, Colombo e 
Cesinha, estão ENTRE-
GANDO O HOSPITAL 
FLORIANÓPOLIS, para 
um grupo de São Paulo. 
Vamos aceitar isso sem 
lutar?

povo se organizar, pode 
desorganizar os seus 
inimigos. Se o povo se 
organiza, denuncia e 
luta, desorganiza quem 
está organizado contra 
os interesses da maio-
ria. Também ensina 
que se hoje estamos 
desorganizados e sem 
acreditar numa vida 
melhor, podemos NOS 
ORGANIZAR e conquis-
tar o que queremos. É 
só deixar um pouco a 
novela e ir na reunião 
do bairro. Uma noite 
só. 

Todos(as) nós que-
remos um transporte 
melhor e mais barato, 
ORGANIZADO de acor-

do com os interesses 
populares e não do 
jeito que está, a ser-
viço dos empresários 
e de políticos oportu-
nistas. Chega de tan-
to desrespeito com 
o povo e com os(as) 
trabalhadores(as) do 
transporte. Então? Que 
tal aproveitar o mo-
mento de discussão e a 
gente se juntar? 

Vamos UNIR os sin-
dicatos, a juventu-
de, as associações de 
moradores(as) com 
a UFECO, as donas de 
casa, os(as) estudantes, 
o Fórum da Cidade, a 
Frente Pelo Transporte, 
o Passe Livre e todos os 

movimentos sociais, 
mais os(as) poucos(as) 
vereadores(as) sérios 
da região e ORGANIZAR 
UM GRANDE MOVIMEN-
TO contra esta farsa.

Nós vamos convocar 
reuniões nos bairros, 
vamos organizar au-
diências e manifesta-
ções, vamos cobrar o 
Ministério Público e a 
Justiça. E você? Fará o 
quê?

Se você não aparecer, 
Cesinha e os empre-
sários farão do jeito 
deles, como a Ângela 
Amim e os empresários 
fizeram com o Sistema 
(des)Integrado.
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Já poderia ter 
mudado, mesmo 
sem licitação!

Nos últimos anos, 
a aliança entre os 

governos, mídia e em-
presariado tem gerado 
grandes iniciativas para 
criminalizar os movi-
mentos sociais. Esta 
aliança da elite se utili-
za do poder de Estado, 
como o Ministério Públi-
co e a Justiça, especial-
mente a (in)Justiça do 
Trabalho. 

Enchem os sindi-
catos de multas e de 
pré-julgamentos antes 
dos fatos acontecerem 
(interditos proibitórios). 
A mídia comercial lu-
crativa mantém o dis-
curso de criminalização 
dos protestos e greves. 
Milhares protestam, 
meia dúzia de vândalos 
fazem arruaças. O que 
mais aparece? Os vân-
dalos, claro. Isso justi-

fica o pedido de mais 
polícia e repressão, no 
intuito de taxar os que 
protestam como crimi-
nosos. Isso justifica juiz, 
contra a lei, em greve 
mandar trabalhar 100%.

O descontrole corrup-
to da máquina de Esta-
do, busca manter tudo 
como está, e enganar a 
população. Quem luta 
pelos seus direitos não é 
bandido, é cidadão. 

Os governos tentam 
resolver os problemas 
sociais como se fossem 
problema de polícia, 
através da repressão 
contra os trabalhado-
res. Ouvir os protestos 
não entra na pauta da 
imprensa. Mais fácil 
manter as tradições de 
truculência e autorita-
rismo. Oprimir e agredir 
para que nos calemos. 

Mas isso não vai acon-
tecer!

Neste último perío-
do, os sindicalistas e 
manifestantes já foram 
chamados de selvagens, 
baderneiros, desocupa-
dos, etc. Mas seguimos 
firmes na luta contra a 
criminalização dos mo-
vimentos, contra esse 
(des)governo Colom-
bo que privatiza tudo, 
não investe em saúde 
e educação, mas gasta 
milhões em publicidade 
para mentir. 

No final do ano pas-
sado, fomos recebidos 
com spray de pimenta 
no Centro Adminis-
trativo do Governo do 
Estado. Estávamos lá 
SÓ PARA ENTREGAR UM 
OFÍCIO, com o pedido de 
uma audiência e encon-
trar uma solução para a 

greve da saúde.  
Nas greves do trans-

porte, é a mesma coisa. 
“Calunistas” da im-
prensa vendida atacam 
os(as) trabalhadores(as), 
chamando-os de “ter-
roristas”, dizendo que a 
crise do transporte virou 
“caso de polícia” e que o 
povo é refém, como se 

O Cesinha da pro-
messa, como foram 
Ângela Amim e Dário 
Berger também, fala 
muito e faz pouco. Para 
tudo o que perguntam 
a ele, a resposta é a 
mesma: na LICITAÇÃO 
VAMOS MUDAR e resol-
ver o problema. Isso é a 
mais deslavada menti-
ra, porque a licitação é 
apenas a forma LEGAL 
DE CONTRATAR EM-
PRESAS para fazerem o 
serviço. 

O jeito de planejar o 
transporte e as mudan-
ças no funcionamento 
que tanto precisamos, 
podem ser feitas mes-
mo sem a licitação. 

Aliás, se a prefeitura 
tivesse uma empresa 
dela, nem precisaria de 
licitação nenhuma.

Só alguns exemplos: 
CORREDORES EXCLU-
SIVOS para os ônibus 
podem ser planejados e 
construídos SEM LI-
CITAÇÃO; montar um 
CONTROLE CENTRALI-
ZADO de verdade, na 
mão da prefeitura e 
não de empresas pri-
vadas, pode ser feito 
SEM LICITAÇÃO; reu-
nir as empresas e o 
SINTRATURB, negociar 
um ACORDO COLETIVO 
DURADOURO, com um 
calendário de atendi-
mento das reivindica-

ções planejado, pode 
ser feito SEM LICITA-
ÇÃO.

Por quê não fez?
Especialistas e téc-

nicos são necessários, 
mas eles devem ter 
outra utilização. Pri-
meiro o Poder Público 
deveria REUNIR AS CO-
MUNIDADES e discutir 
a situação e necessida-
des do transporte em 
cada uma delas. Depois 
reúne os técnicos para 
planejarem como aten-
der aquelas necessida-
des. Simples de fazer 
e pode ser feito SEM 
LICITAÇÃO.

Por quê não fez?

Contra a criminalização dos 
movimentos sociais

lutar por direitos fosse 
coisa de bandidos(as). 

Essa chamada grande 
imprensa, financiada 
pelos grandes empresá-
rios e pela publicidade 
dos governos, defende 
os interesses dos ricos e 
deixam o povo apenas 
de espectador.
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