Belém, quarta-feira, 14 de fevereiro de 2O18

Reunião vai
discutir alta
da tarifa
de ônibus
O Conselho Municipal de
Transportes de Belém se reunirá amanhã (15) para discutir as
propostas de reajuste dos preços
das passagens dos ônibus que
circulam na capital e zona metropolitana. A Superintendência
Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) propõe aumento
de 6,77% e o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos
(Setransbel), 16,45%, números
que superam a inflação que,
segundo dados oficiais, não devem passar de 3% para o período em discussão.
A convocação do Conselho
de Transportes - composto por
18 entidades da sociedade civil
organizada e poder público - foi
feita pela Semob, que pretende
apreciar e votar a planilha tarifária apresentada pelo Setransbel e as que foram calculadas
pelo órgão municipal.
De acordo com o Departamento de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese-PA),
pela planilha do Setransbel os
preços das passagens nos coletivos urbanos de Belém que hoje
está em R$ 3,10 passará para
R$ 3,61, reajuste de 16,45%. Já a
planilha da Semob apresenta
proposta de reajuste para R$
3,31, um reajuste de 6,77%. O último reajuste da tarifa de ônibus
ocorreu em 19 de janeiro de 2017,
quando a passagem passou de
R$ 2,70 para os atuais R$ 3,10.
Dieese-PA

Para o Dieese-PA as duas propostas de reajuste da tarifa que
serão analisadas hoje pelo conselho levam em consideração
apenas o equilíbrio financeiro
das empresas, mas nenhuma
atende à Lei Orgânica do Município, que prevê que o preço
da passagem em Belém tem
que levar em consideração o
poder aquisitivo da população, mensurado principalmente
pela inflação calculada desde o
último reajuste.
O Departamento conclui
que, a levar em consideração a
Lei Orgânica, já que a inflação
do período não deve passar
dos 3%, o preço da passagem
deverá ser reajustado para, no
máximo, R$ 3,20.
A justificativa das empresas
para a proposta de reajuste da
passagem para R$ 3,61 se refere
à defasagem do valor atual e o
aumento de custos dos vários
itens, principalmente os combustiveis, peças, pneus e despesas de pessoal (salário dos motoristas e cobradores).
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