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  Contrariando a 

gestão da prefeitura no qua-

driênio de 1989/1993, onde 

houve investimento na CET 

transformando – a em refe-

rência no País, por sua exce-

lência na gestão da mobili-

dade urbana, nessa semana 

tivemos um duro ataque aos 

trabalhadores. 

 Não há progresso nu-

ma metrópole sem educação 

de trânsito, engenharia, ma-

nutenção do parque semafó-

rico e de sinalização, assim 

como a operação e fiscaliza-

ção do trânsito. Os radares 

vêm sim de encontro a ma-

nutenção da vida, se obede-

cerem a critérios técnicos, 

assim como as câmeras po-

dem auxiliar, mas não reti-

ram interferências da via e 

nunca substituirão a ação do 

profissional do trânsito. 

 Esse conjunto de 

ações parecem não ter a im-

portância devida para corren-

tes políticas que estiveram e 

estão no governo municipal. 

 Em 2004 sofremos com 

demissões de aproximada-

mente 200 trabalhadores e 

agora o fato se repete. Não 

sabemos o número de desli-

gamentos a serem efetivados 

e estamos buscando interna-

mente essas respostas, 

mas isso só não basta e 

estamos contatando lide-

ranças políticas buscando 

apoio para evitar novos 

desligamentos.  

 Não pactuamos da 

justificativa: “Não atende 

mais ao perfil da empresa”. 

Todo o corpo de empregados 

necessita de treinamentos e 

aperfeiçoamentos para atuali-

zação, não a exclusão. 

 Não podemos dispensar 

a utilização dos recursos téc-

nicos e aprendizados 

dos profissionais que há 

décadas acumulam ex-

periência no gerencia-

mento do trânsito.  

 Isso tem um cus-

to altíssimo para a soci-

edade, temos sim que 

somar mais mão de 

obra qualificada por 

meio de concursos pú-

blicos.   

 A sensação é que cada 

prefeito eleito toma para si 

a cidade e dela faz seu quin-

tal, desrespeitando princí-

pios constitucionais como os 

que regem os empregados 

públicos concursados. 

 Hoje, a mobilidade na 

maior metrópole da América 

Latina está as cegas, 

pois o corpo operacional 

que sempre foi os olhos 

da gestão nas vias são 

insuficientes frente a 

grande demanda  sem-

pre crescente.  

 Os poucos menos 

de 1500 operadores que 

se revezam 24 horas 

são limitados por um siste-

ma de comunicação pouco 

prático para esse tipo de 

serviço, agem na retirada de 

interferências e redução dos 

congestionamentos com 

uma integração deficiente.  

 Os equipamentos au-

xiliares, como as câmeras, 

tem funcionamento inferior 

ao de anos anteriores, ou 

seja, dos 426 pontos insta-

lados apenas 170 funcio-

nam. 

 Sabemos, através de 

entrevistas que a gestão 

atribui o sucateamento da 

empresa à atual crise econô-

mica, mas como justificar 

para a sociedade dificuldades 

financeiras com um aumento 

de 14% na arrecadação de 

valores, onde o CTB obriga o 

investimento na engenharia 

e educação de trânsito? 

 A saída da crise para o 

Município não se dá por cor-

tes de custos, sobretudo os 

que tangem a subsistência 

de famílias.   

 Isso só se dará quando 

os gestores reformularem 

seus valores de que seu pa-

pel na sociedade é em prol 

do coletivo, além de partidos 

ou grupos privilegiados, vol-

tado para a melhoria de to-

das as vidas humanas as 

quais são responsáveis. 

 Quando tiverem a co-

ragem de se absterem de 

privilégios às minorias e ad-

ministrarem as verbas para 

os serviços públicos funcio-

narem da forma devida, com 

fiscalização não só da popu-

lação, mas, sobretudo da 

máquina que gera tudo isso, 

teremos um serviço de exce-

lência para todos. 
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