Ofício FNP Nº. 0243/2020
Brasília/DF, 2 de abril de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Jair Messias Bolsonaro
Presidente da República Federativa do Brasil
Assunto: Crise no transporte público.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Com os cordiais cumprimentos, os governantes locais da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) alertam o Governo Federal para a iminente paralisação do transporte público, que
impactará de forma irremediável os municípios, levando ao caos social com a interrupção
de serviços essenciais.

Considerando que municípios brasileiros estão adotando medidas de restrição
social para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, fundamentadas em
orientações do ministério da Saúde. Medidas que também estão sendo adotadas em mais
de 150 países, seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Considerando que é nas cidades brasileiras que ocorrerá a organização de todo
o aparato para o atendimento dos contaminados pelo Coronavírus. E, por essa razão, é
imprescindível garantir que os trabalhadores de serviços essenciais, tais como de saúde, de
apoio aos hospitais (limpeza, nutrição, administração), farmácias, mercados, etc. tenham
condições de chegar aos seus postos.
Considerando que a maioria dos sistemas de transporte não possui qualquer
subsídio público e grande parte dos municípios não têm condições de aportar recursos,
principalmente neste momento de enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus.

Considerando a queda acentuada da demanda de passageiros
transportados no sistema e transporte público em decorrência da implantação das
necessárias medidas de isolamento social para o enfretamento a pandemia.
Considerando que o sistema de transporte público está atuando com cerca de
20% da demanda e 60% de operação, fato que evidencia o desequilíbrio entre
receitas e custos, e poderá representar um colapso ainda maior no cenário de
crise que o Brasil atravessa.
Considerando que as empresas de ônibus não apresentam os requisitos
necessários para serem habilitadas a realizar operações de crédito.

A FNP, mantendo o canal de comunicação com o Governo Federal, reitera que é
fundamental que haja investimento do Tesouro Nacional para evitar o colapso do
sistema que se avizinha. O impacto direto na arrecadação e no fluxo de caixa das
concessionárias já comprometerá o cumprimento de suas obrigações com os compromissos
relativos ao pagamento dos salários dos trabalhadores e do combustível, já nos próximos
dias.
Diante do que foi exposto e está detalhado no documento anexo, de instituições
do setor de transporte, será necessário que o Tesouro Nacional destine cerca de R$ 2,5
bilhões/mês para equilibrar o sistema e enfrentar a crise.
Certos de que a atenção à pauta municipalista é essencial para a promoção e o
desenvolvimento de políticas públicas efetivas em todo o país, desde já agradecemos sua
atenção.
Com cordiais saudações municipalistas,

JONAS DONIZETTE
Prefeito de Campinas/SP
Presidente da Frente Nacional de Prefeitos

Com cópia:
A Sua Excelência o Senhor
Braga Netto
Ministro-Chefe da Casa Civil

A Sua Excelência o Senhor
Paulo Guedes
Ministro da Economia

A Sua Excelência o Senhor
Rogério Marinho
Ministro do Desenvolvimento Regional

