
Preço de gasolina cai e
litro sai até por R$ 3,87

ECONOMIA ||| COMBUSTÍVEIS

Enfrentamos
muitas

situações, projetos até
polêmicos, mas o que
prevalece é sempre a
vontade da maioria no
plenário.

Taxistas protestam contra ‘pirata’

Relações restauradas

Permissionários denunciam ação de clandestinos e falta de fiscalização oficial
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O preço médio da gasolina nas
bombas atingiu o valor mais bai-
xo das últimas nove semanas
em Campinas, de acordo com
dados da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). Em alguns esta-
belecimentos (com bandeira) é
possível abastecer o tanque com
valores próximos a R$ 4,00. Essa
é primeira vez, desde o final de
abril, que o valor médio da re-
venda do produto fica abaixo

dos R$ 4,14. Em maio, alguns
desses mesmos estabelecimen-
tos estavam, por exemplo, ven-
dendo o litro do combustível a
R$ 4,29.

Somente nas últimas duas se-
manas, o valor pago pelos consu-
midores caiu R$ 0, 14: de R$ 4,26
para os atuais R$ 4,12. De acor-
do com a ANP, os estabelecimen-
tos da cidade com o preço mais
barato vendem a gasolina a R$
3,87 o litro, enquanto os mais ca-

ros cobram R$ 4,39. Comercian-
tes ouvidos pela reportagem do
Correio Popular explicam que a
queda nas bombas ocorre por-
que o valor da revenda da gasoli-
na nos postos, cobrado pelas dis-
tribuidoras, está mais em conta
do que em semanas anteriores.
O presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Derivados
de Petróleo de Campinas (Re-
cap), Flávio Campos, explica
que o valor do combustível que
chega até as distribuidoras de-
pende de uma série de fatores ex-
ternos, como a cotação do preço
do petróleo no mercado interna-
cional e a cotação atual do dólar.

Atualmente, três empresas de-
têm juntas cerca de 70% do mer-
cado de distribuição nacional.
São elas: BR, Ipiranga e Shell.
“Os postos com bandeira têm
um contrato de exclusividade
com uma das distribuidoras e
são obrigadas a pagar o preço
que elas determinam”, comen-
tou. “Importante ressaltar que
os postos podem vender o com-
bustível ao custo que lhes forem
conveniente, já que se trata de
uma competição de livre merca-
do”, comentou.

De acordo com Fábio Sas-
saki, proprietário de um posto
de gasolina no distrito de Barão

Geraldo, além da revenda mais
barata, outro fator que pode ex-
plicar a queda nos preços da ga-
solina em alguns estabelecimen-
tos é o efeito das férias escolares,
já que neste período do ano, o
número de veículos circulando
nas ruas cai consideravelmente.
“Eu decidi abrir mão de uma
margem de lucro de 4,5% para
ter um preço mais atrativo e ven-
der mais”, revelou. “Isso foi uma
opção minha. Não sei dizer se
outros donos também estão fa-
zendo isso”, ressaltou.

Apesar da queda, esse não é
nem de longe o valor mais bara-
to cobrado pela gasolina em
Campinas. Na segunda terceira
semana de fevereiro, por exem-
plo, o valor médio cobrado pelo
produto nos estabelecimentos
da cidade era de R$ 3,95; quase
vinte centavos a menos do que
os atuais R$ 4,12. Essa foi, inclusi-
ve, a última vez que o preço mé-
dio revendido ao consumidor fi-
cou abaixo dos R$ 4,00.

Segurança nas escolas

TRANSPORTE ||| VIRACOPOS
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Os taxistas permissionários do
Aeroporto Internacional de Vira-
copos realizaram ontem, duran-
te todo o dia, um protesto com
faixas e cartazes para denunciar
a falta de fiscalização contra os
motoristas clandestinos que
atuam no local, também chama-
dos de abordadores clandesti-
nos.

Uma ação popular movida
pelo Sindicato dos Taxistas de
Campinas está sob investigação
no Ministério Público e, enquan-
to não há uma decisão, a situa-
ção se agrava a cada dia porque
ninguém assume a fiscalização
contra as ações dos clandesti-
nos.

A concorrência desleal teve
início em dezembro do ano pas-
sado e o cenário é caótico na
área destinada ao transporte
dos taxistas em Viracopos. O cli-
ma está tenso e na última quin-
ta-feira houve até uma agressão
de um clandestino contra um ta-
xista, devidamente registrado
na Delegacia de Polícia Civil de
Viracopos.

Além da concorrência des-
leal, os taxistas alertam que as
abordagens irregulares represen-
tam riscos à segurança dos pas-
sageiros que desembarcam no
aeroporto e utilizam um serviço
clandestino, que não identifi-
cam suas procedências.

Maike Lopes, presidente da
Cooperativa dos Taxistas de Vi-
racopos (Aerocop), explicou
que os passageiros buscam os
serviços de transporte na área
destinada aos táxis comuns e
executivos, porém os abordado-
res agem de forma desleal cha-
mando com gritos, ao anunciar
que são das empresas de aplica-
tivos Uber, 99 ou CabFi.

Segundo Lopes, a ação é in-
justa com os 80 taxistas permis-
sionários e temerária para os
passageiros. “Além da concor-

rência desleal e irregular, é um
perigo para o próprio passagei-
ro, que acredita ser um serviço
autorizado e acaba indo com
um motorista que não identifica
sua procedência”, comentou.

Lopes afirmou que esses clan-
destinos descumprem as regras
definidas pela Prefeitura de
Campinas e que a Aerocop já
procurou solução junto à gesto-

ra Aeroportos Brasil Viracopos
(ABV) e à Empresa Municipal
de Desenvolvimento de Campi-
nas (Emdec). “Uma empurra a
responsabilidade para a outra e
ninguém fiscaliza”, explicou.

O presidente da Aerocop su-
geriu que a ABV, a Emdec e as
polícias que atuam em Viraco-
pos definam uma ação conjun-
ta para realizar a fiscalização.

“Seria a melhor forma para re-
solver a questão, pois ninguém
quer assumir a fiscalização isola-
damente”, afirmou.

Vandilson Lopes, presidente
da Associação dos Motoristas
de Aplicativos de Campinas e
Região, condenou também a
ação dos clandestinos. “Existe
em Viracopos clandestinos que
são motoristas de aplicativos ba-
nidos pelas empresas por irregu-
laridades no uso das platafor-
mas. Como eles não têm outras
opções, fazem abordagens fora
do sistema. É necessária uma fis-
calização mais rígida”, disse. Se-
gundo ele, não há um levanta-
mento, mas estima-se que 40
abordadores atuam de forma ir-
regular em Viracopos e que é
um risco à segurança dos passa-
geiros. “As empresas de aplicati-
vos não se manifestam sobre o
assunto e a Emdec alega que
não pode fazer nada porque
não tem essa atribuição”, acres-
centou.

Outros locais
Inácio Rodrigues da Fonseca,
presidente do Sindicato dos Ta-
xistas de Campinas e Região, dis-
se que a prática dos clandesti-
nos é verificada também em ou-
tros locais da cidade e que algo
tem que ser feito. “Os abordado-
res agem em Viracopos, na por-
ta de hotéis de grande movi-
mento, na rodoviária ramos de
Azevedo e em todos os locais
que realizam eventos e shows”,
afirmou.

Segundo Fonseca, uma ação
popular movida pelo Sindicato
está no Ministério Público e até
o momento não houve uma
conclusão. “Representantes de
alguns setores já deram depoi-
mento e aguardamos a finaliza-
ção do MP sobre o caso. En-
quanto isto, os taxistas sofrem
com a concorrência desleal dos
clandestinos e a população cor-
re riscos ao fazer viagens sem sa-
ber a procedência dos motoris-
tas”, finalizou.

Só para constar
Ordem de serviço publica-

da ontem pela secretária de
Recursos Humanos, Elizabete
Filipini, estabelece que os ser-
vidores que participaram do
Dia Nacional de Luta em De-
fesa da Previdência, em 22 de
março, podem compensar as
horas não trabalhadas desde
ontem à razão de meia à uma
hora por dia até 31 de outu-
bro.

Praça
O prefeito Jonas Donizette

entrega, às 10h, a urbaniza-
ção da Praça Benvinda de Oli-
veira Santos, na Vila Esperan-
ça. A área tem quase 2 mil me-
tros quadrados.

Metas
Diretório estadual do PS-

DB faz hoje o planejamento
estratégico para estabelecer
as metas e ações para os próxi-
mos 12 meses e preparar o
partido para as eleições de
2020. A secretária da Pessoa
com Deficiência, Célia Leão, e
o deputado federal Vanderlei
Macris participarão do encon-
tro em São Paulo.

MBL
O movimento faz ato hoje

na esquina da avenida Francis-
co Glicério com Rua Concei-
ção, com faixas em defesa da

reforma da Previdência. Have-
rá panfletagem e conversa.

Exoneração
A Justiça de Paulínia man-

dou o prefeito interino Antô-
nio Miguel Ferrari (DC), o Loi-
ra, exonerar Marcelo Apareci-
do Barraca da chefia de gabi-
nete da Secretaria de Finan-
ças. A determinação é resulta-
do de ação que apura irregula-
ridades na compra de medica-
mentos, quando era secretá-
rio de Finanças de Edson
Moura Junior (MDB). Ele fi-
cou no governo de Loira ape-
nas oito dias.

Comissionados
A Câmara de Americana

demitiu ontem dez funcioná-
rios que exerciam cargos em
comissão que foram conside-
rados inconstitucionais pela
Justiça. Na prática, apenas
dois estão demitidos, porque
os demais são funcionários
de carreira e exerciam os car-
gos considerados inconstitu-
cionais.

Ops!
A recondução de Lucas Ca-

margo à presidência do dire-
tório do PRB ocorreu em No-
va Odessa. Em Campinas,
Adilson Momente segue fir-
me e forte no comando do
partido.

Valor médio na bomba é o menor das últimas nove semanas

Desbloqueio de recursos

O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem um
pacote de medidas para aumentar a segurança nas
escolas estaduais. A prioridade será para 216 escolas
consideradas mais vulneráveis. O programa prevê, entre
outras medidas, reforço de até 622 policiais por meio da
Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho
Policial Militar (Dejem), que somará investimentos de
R$ 26 milhões por ano. Em uma das iniciativas, haverá
reforço da Ronda Escolar por até 190 policiais militares
por dia. Para esta ação, serão destinados R$ 8 milhões.

MARIA TERESA COSTA

Xeque-Mate

Recap informa que tabela é definida a partir de uma série de fatores

Sindicato da categoria já denunciou situação no Ministério Público

Portaria publicada ontem
permitirá a retomada de
obras do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC) que estavam paradas
em razão do bloqueio de
recursos. A normativa
atende reivindicação da
Frente Nacional de Prefeitos

(FNP), presidida pelo
prefeito Jonas Donizette.
Uma das obras que poderão
ser retomadas na região é a
do Centro de Iniciação ao
Esporte (CIE) de
Hortolândia que, segundo o
prefeito Ângelo Perugini
(PDT), está 70% concluída.
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Grande Campinas Editora e Gráfica Ltda. e Metropolitana
Comunicação, Empreendimentos e Participação Ltda.

Carga tributária PIS/COFINS - 3,65%

Após as rusgas deixadas na campanha eleitoral quando o
prefeito Jonas Donizette (PSB) e João Doria (PSDB)
estiveram em lados opostos, Jonas está cada vez mais
próximo do governo do Estado. Com o vice-governador
Rodrigo Garcia (DEM), a sintonia já é total. As relações com
Doria estão sendo restauradas — a aproximação dos dois se
intensificou nas articulações para que estados e municípios
sejam incluídos na reforma da Previdência. Além disso, as
conversas para 2020 já começaram e a manutenção da
aliança municipal PSB-PSDB ainda não foi descartada.

De combustíveis
operam atualmente
em Campinas

AS REAÇÕES DO CONSÓRCIO E DA EMDEC

A concessionária Aeroportos Brasil
Viracopos informou, por nota, que
“a fiscalização de transporte
clandestino praticado por
motoristas é de responsabilidade do
órgão de trânsito municipal, no caso
a Emdec. No entanto, o aeroporto
realiza aviso sonoro no saguão para
alertar os passageiros a não
utilizarem o transporte clandestino”.
A nota ainda destaca que a Lei
Municipal sobre transporte de
aplicativos, define que a prestação e
execução do serviço estão sujeitas à
autorização da Prefeitura, cabendo à

Emdec o cadastramento e a
fiscalização do serviço”.

A Emdec informou, também por
nota, que “realiza ações contínuas
de fiscalização contra o transporte
clandestino em todo o município,
aquele que não está enquadrado em
nenhuma legislação. As sanções
para o transporte clandestino são
multa administrativa e recolha do
veículo ao Pátio Municipal.
Denúncias de transporte
clandestino podem ser realizadas
pelo telefone 118.” (GR/AAN)

Matheus Pereira/Especial para a AAN

Denny Cesare/AAN

Do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli (PSDB), sobre
o balanço do primeiro semestre que, segundo ele, foi positivo.

BR, Ipiranga e Shell
controlam 70% da
distribuição nacional

POSTOS

SAIBA MAIS

Valor médio do preço da
gasolina nos postos

Semana  Preço médio
20/04 até 27/04 R$ 4,14
28/04 até 04/05 R$ 4,23
05/05 até 11/05 R$ 4,29
12/05 até 18/05 R$ 4,24
19/05 até 25/05 R$ 4,22
26/05 até 01/06 R$ 4,26
02/06 até 08/06 R$ 4,26
09/06 até 15/06 R$ 4,16
16/06 até 22/06 R$ 4,13
23/06 até 29/06 R$ 4,12

Fonte:ANP

A6 CORREIO POPULARA6
Campinas, sábado, 6 de julho de 2019
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