
vEM   PRA   LUTA

Nenhum
centavo   a   mais!

Contra   o   
aumento!

Participe       das      atividades!
Sexta, 16.01
17h, TICEN

Ato Contra o Aumento das Tarifas 
de ônibus de Florianópolis e região.

Reunião da Frente de Luta 
pelo Transporte Público.

Escuta Prefeito! 
E produção de materiais.

Ato Nacional Contra a Tarifa.

Terça, 20.01
17h, TICEN

Sexta, 23.01
17h, TICEN

Sábado, 17.01
16h, CCE UFSC
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A cidade não é do prefeito César Souza Jr., nem do governador 
Colombo. Não é de meia dúzia de empresários. Por que eles se 
preocupariam com a mobilidade se andam de helicóptero? A 
cidade é do povo. Afinal, quem faz ela funcionar? Nós! Quem pega 
ônibus? Nós! Quem tem que decidir como deve ser o transporte 
público? Nós!

Não dá mais para pagar essas tarifas! 
Na ilha e no continente, somos ASSALTADOS todo dia na catraca! 
Uma licitação cheia de fraudes foi feita pela Prefeitura e mantém 
108 anos de lucro para os mesmos empresários. É nosso direito à 
cidade virando mercadoria e enriquecendo esses sanguessugas. O 
prefeito César Jr. apostou que podia enganar você. Pintou os 
ônibus por fora, cortou horários e ainda aumentou a passagem. A 
cara de pau não tem limite! Em meio a esquemas de corrupção 
com prisões e indiciamentos de seus aliados, pela Polícia Federal, 
quer empurrar goela abaixo do povo, um obra milionária de um 
teleférico para gringo passear. Adivinha quem paga essa conta?

E o governador Colombo? 
Acha que esquecemos que ele AUMENTOU DUAS VEZES só em 2014 
a passagem do intermunicipal? Quem mora no continente está 
gastando de R$ 3 a R$ 6,20 por rodada de catraca e nem 
integração tem! 

A cada aumento a cidade se torna mais restrita aos ricos
Usar o transporte não é uma opção. Dependemos dele para ir à 
escola, ao trabalho, às compras, à praia, ou seja, para fazer a 
cidade funcionar. Cada aumento na tarifa exclui mais pessoas 
dessas possibilidades. Você deve conhecer, ou mesmo ter passado 
pela situação de ter que andar à pé ou bicicleta, longos trajetos, 
por NÃO PODER PAGAR a tarifa. Nosso direito de circular pela 
cidade não tem preço, não pode ser tratado como mercadoria!

O que posso fazer?
Organize sua indignação, mobilize sua família, seus amigos, seu 
bairro, pinte cartazes contra o aumento e o principal: VEM PRA RUA!

ja   ocupamos   a   Beira   Mar.
Vamos   ocupar   a   cidade    inteira!
´
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