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GRUPO DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO

O Sindicato do Comércio Vare-
jista de Derivados de Petróleo
de Campinas e Região (Recap)
comemorou ontem 34 anos de
fundação com a solenidade de
posse da nova diretoria, que fi-
cará à frente da entidade no
quadriênio 2022 a 2026. O sindi-
cato será presidido pelo empre-
sário Emílio Roberto Chierighi-
ni Martins.

Com sede em Campinas, o
Recap representa mais de
1.400 empresas localizadas em
90 cidades do interior paulista.

A solenidade contou com a
participação de empresários
do setor varejista do petróleo
da região, além do prefeito Dá-
rio Saadi, da atual presidente
da Câmara, Debora Palermo, e
do ex-prefeito Pedro Serafim.

Na solenidade, o presidente
empossado ressaltou a impor-
tância da categoria para o de-
senvolvimento da região e da
importância da entidade para
garantir a competitividade do
mercado de combustíveis. “Lu-
tamos por um mercado de
combustíveis livre, sadio, ético
e competitivo, como deve ser,
onde todos disputam o consu-
midor com produtos e serviços
de qualidade. No mercado, es-
pecialmente o de combustí-
veis, o varejo forte garante a
competitividade no Brasil e em
qualquer lugar do mundo”, dis-
se Emilio Martins.

O presidente do Recap lem-
brou que, em muitos países, a

revenda varejista de combustí-
veis é inexpressiva ou foi substi-
tuída por oligopólios. Afirmou
que esse processo tornou o
mercado extremamente verti-
cal e concentrado, gerando im-
pactos negativos para a catego-
ria e a população. “Onde a com-
petição perde força, ou pratica-
mente não existe, há prejuízo
para todos, inclusive para os
consumidores.”

Fundado por um grupo de
revendedores em 30 de setem-
bro de 1988, Martins destacou
que o Recap sempre esteve ao
lado da revenda varejista de
combustíveis e dos consumido-
res. Falou da importância dos
postos de combustíveis e da lu-
ta da categoria por um produto
de boa qualdiade. “A entidade
sempre esteve pautada em
atuar nos principais assuntos
de interesse e que impactam di-
retamente na vida do revende-
dor e do consumidor”, disse.

O presidente lembrou dos
tempos difíceis enfrentados
no período da fundação da en-
tidade, em 1988, ano que coin-
cidiu com o período da pro-
mulgação da atual Constitui-
ção Brasileira. “O Recap se viu
diante de um longo período
de mudanças profundas e sig-
nificativas que impactaram
fortemente a revenda, a distri-
buição e os consumidores, co-
mo a tributação frágil e repleta
de brechas para discussões ju-
diciais, coincidindo com a des-

regulamentação do mercado
de combustíveis”, disse.

Na solenidade, foi rememo-
rado todo o processo enfrenta-
do pela entidade nos períodos
iniciais de fundação, principal-
mente durante a década de
90. “Foram tempos que gera-
ram muitos prejuízos ao setor
e aos cofres públicos, um pro-
cesso de abertura promovido
de forma equivocada e que
quase pôs fim à categoria de
revenda varejista de combustí-
veis”, disse.

Segundo o presidente, os
tempos de luta e os efeitos co-
laterais do período de transi-
ção até hoje causam reflexos.
“Foi um período de desregula-
mentação do mercado, condu-
zido com muitos problemas.
Tempos de um mercado en-
gessado, com preços tabela-
dos e imposto único e que pas-
saram para um mercado aber-
to, com preços livres em todos
os elos da cadeia de abasteci-
mento e um arsenal tributário
frágil, complexo e extrema-
mente oneroso. Hoje, com
seus 34 anos, calejada e com
muitas cicatrizes pelas bata-
lhas travadas, nossa entidade
está cada vez mais forte para
enfrentar os próximos anos
que virão”, disse.

Rodrigo Piomonte

Os promotores do Grupo de
Atuação Especial de Repres-
são ao Crime Organizado
(Gaeco) do Ministério Público
fecham o cerco contra o caso
de corrupção em contratos
terceirizados na Câmara Mu-
nicipal, abrindo nova frente
de apuração contra o verea-
dor José Carlos Silva (PSB), o
Zé Carlos, presidente afasta-
do do Legislativo campineiro.

Os promotores do Gaeco
já haviam constatado indí-
cios de corrupção passiva na
conduta do vereador diante
de supostos pedidos de propi-
na para a renovação de con-
tratos terceirizados com a
empresa responsável pela TV
Câmara em áudios divulga-
dos, que estão sendo investi-
gados. Agora, decidiram en-
viar o caso à Promotoria do
Patrimônio Público por en-
tenderem que, nos áudios in-
vestigados, Zé Carlos e Rafael
Creato, ex sub-secretário de
Relações Institucionais da Câ-
mara, incorreram também
em suposto crime de impro-
bidade administrativa.

O clima de investigação
contra os casos de corrupção
na Câmara Municipal me-
xem com os ânimos dos par-
lamentares desde a divulga-
ção dos áudios no último dia
22. Uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) reuniu
assinaturas suficientes para
ser instaurada e deve come-
çar os trabalhos de investiga-
ção já na próxima semana,
quando serão sorteados os
seus integrantes.

Nos bastidores do Legislati-
vo, as informações são de que
todo o grupo ligado ao verea-
dor Zé Carlos estaria na mira
das investigações. Isso por-
que, os áudios em posse do
Ministério Público apontam
para indícios de um esquema
de obtenção de vantagens
econômicas em contratos ter-
ceirizados do Legislativo cam-
pineiro também em legislatu-

ras passadas, com uma rede
de distribuição de recursos.

Anteontem, o Ministério Pú-
blico convocou o vereador bis-
po Fernando Mendes (Republi-
canos) para prestar depoimen-
to. O MP quer saber o motivo
do parlamentar - tido como
um dos vereadores do grupo
de Zé Carlos - ter usado o mi-
crofone da Câmara, na sessão
de quarta-feira, para dizer que
estuda uma forma de investi-

gar quem fez as gravações da
conversa entre Zé Carlos, o ad-
vogado exonerado Rafael Crea-
to e o empresário responsável
pela TV Câmara, numa supos-
ta negociação de pagamento
de propina para renovação do
contrato, sem licitação.

Para os promotores, a ma-
nifestação do vereador bispo
Fernando Mendes pode confi-
gurar eventual tentativa de
coação ou constrangimento
de testemunhas e vítimas na
ação que apura o suposto es-
quema de corrupção para ob-
ter vantagens econômicas
em contratos terceirizados
do Legislativo campineiro.

Na última sessão, ele disse
“que estudaria uma forma de
investigar quem gravou, o ca-
minho do crime, os vereado-
res que foram chamados e
aquele que se diz o mentor”
de todo o desdobramento
que culminou na investiga-
ção do Ministério Público.

Fernando Mendes se refe-
ria ao colega de Câmara, Mar-
celo Silva (PSD), que conside-
rou a manifestação como um
ataque. “O bispo ameaçou es-
te vereador. Quis me intimi-
dar e também intimidar as tes-
temunhas desse caso de cor-
rupção. É uma clara tentativa
de coação. É preciso saber o
motivo”, disse.

De acordo com o Ministé-
rio Público, o depoimento do
vereador bispo Fernando
Mendes está agendado para
a próxima quarta-feira. Ele
foi procurado pela reporta-
gem para comentar a convo-
cação e as declarações, mas
não retornou o contato até o
fechamento desta edição.

Vereador bispo Fernando Mendes
foi convocado a depor para
apuração de suposta tentativa de
intimidar testemunhas na
investigação contra Zé Carlos

Em cerimônia realizada ontem, foi empossada a nova diretoria do Recap, presidida pelo empresário Emílio Roberto Chierighini Martins

Novo presidente
do Recap defende
maior competição
no mercado

Caso foi enviado à
Promotoria de
Patrimônio Público

SETOR VAREJISTA DE PETRÓLEO

Promotores abriram nova frente de investigação contra presidente afastado, Zé Carlos

K
am

á
R

ib
ei

ro

Câmara Municipal de Campinas

Gustavo Tilio

Emilio Chierighini Martins considera
saudável a disputa por consumidores
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