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Para diminuir preços, governo quer liberar venda direta de usinas para postos de combustíveis

Gasolina, diesel e etanol já acumulam alta 
de 1,15%, 2,57% e 0,97%, respectivamente
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Seguro

Site para requerer devolução do 
DPVAT tem lentidão e instabilidade

Marcus Moura

O segundo levantamento 
sobre a variação dos preços 
dos combustíveis revela que 
a gasolina, o diesel e o etanol 
subiram na Capital. A alta em 
2020 já chega a 1,15%, 2,57% 
e 0,97%, respectivamente. 
Mesmo com a redução de 3% 
no preço da gasolina e do 
diesel, anunciada no início 
da semana pela Petrobras, a 
diminuição não deve chegar 
ao Estado em razão da tensão 
entre Estados Unidos e Irã. 

Segundo a ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis), o 
preço médio da gasolina saiu 
de R$ 4,247, entre os dias 29 
dezembro e 4 de janeiro, para 
R$ 4,266, no período entre 5 
e 11 deste mês (+0,45%). O 
preço mais baixo foi regis-
trado nos postos São Jorge, na 
Avenida Guaicurus, no bairro 
Centenário, e Albatroz, na Ave-
nida Costa e Silva, na Vila Pro-
gresso, por R$ 4,189. O mais 
alto (R$ 4,490) foi registrado 
no Auto Posto  Kaue, na Ave-
nida Mascarenhas de Moraes, 
no Coronel Antônino.

O diesel teve a maior alta 
pulando de R$ 3,793 para R$ 
3,815 (+0,5%). O posto São 
Jorge, assim como na gasolina, 
vende o diesel mais barato da 
Capital por R$ 3,639. O valor 
mais “salgado” (R$ 3,979) foi 
registrado no posto Katia Lo-
catelli, da Avenida Costa e 

Silva, no Jardim América. 
O etanol registrou alta no 

primeiro levantamento do 
ano, mas agora houve uma 
queda de 0,23%, o que não 
foi suficiente para amenizar 
o encarecimento anterior. 
O valor médio cobrado pelo 
combustível passou de R$ 
3,555 para R$ 3,547. O valor 
mais em conta encontrado 
pela ANP foi no posto Alba-
troz, já citado acima, por R$ 
R$ 3,399. Já o menos em conta 
foi o do Comércio de Combus-
tíveis Castro, que também 
fica na Avenida Costa e Silva, 
a R$ 3,697.

Redução imperceptível no preço 
médio em Mato Grosso do Sul

Na primeira semana do ano, 
a média do preço em Mato 
Grosso do Sul acumulava alta 
de 0,2%, em relação ao úl-
timo levantamento de 2019, 
chegando a R$ 4,526. Agora, 
houve baixa de 0,2%, neutra-
lizando o primeiro acréscimo, 
chegando a R$ 4,517. Campo 
Grande, como sempre, se man-
teve na liderança dos preços 
mais atrativos. Na outra ponta 
da tabela, Corumbá é a cidade 
com o combustível mais caro 
do Estado a R$ 4,727. 

Ainda no Estado, o etanol 
registrou alta de 2,62%, pas-
sando de R$ 3,629 para R$ 
3,724. O diesel, mais uma vez, 
registou a maior alta em MS 
entre uma semana e outra. O 

valor médio saiu de R$ 3,847 
para R$ 3,962 (2,99%). 

ICMS e venda direta para baratear 
preços aos consumidores no país

Em entrevista coletiva à 
imprensa ontem (15), o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) disse que apresentou 
ao ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, uma pro-
posta que muda a cobrança 
do ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços). Em vez de cobrar o 

imposto nas bombas, Bolso-
naro quer que o tributo seja 
cobrado nas refinarias. A al-
teração depende da aprovação 
do Congresso, onde ele deve 
encontrar resistência, já que o 
governador de São Paulo, João 
Doria, disse que a maior parte 
dos governadores se mostrou 
contra alterações num grupo 
de WhatsApp. 

“Hoje em dia o ICMS é co-
brado em cima do preço final 
da bomba. Em torno de R$ 5 
o preço do combustível, então, 
em média, 30% (de ICMS), 

dá R$ 1,50. Se cobrar na re-
finaria, o preço da refinaria 
está em R$ 2, teria de ser 
cobrado 75% para equilibrar. 
Mas nós queremos mostrar 
que a responsabilidade final 
do preço não é só do governo 
federal”, afirmou. 

A medida também passa 
pela avaliação do ministro da 
economia, Paulo Guedes. Bol-
sonaro também quer revogar 
a proibição da venda de com-
bustíveis das refinarias direto 
para os postos, eliminando o 
papel das distribuidoras. Ele 

afirmou que debateu a alte-
ração com o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). “Estive com o 
Rodrigo Maia e conversei com 
ele sobre esse assunto, não é 
apenas venda direta do etanol 
para o posto de combustí-
veis. É de outros derivados 
também. Nós importamos óleo 
diesel, gasolina. Porque não 
ir do porto diretamente para 
o posto de gasolina? Porque 
tem de viajar centenas de 
quilômetros?”, argumentou. 
(Com agências)
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Programada para começar 
ontem (15) a devolução dos va-
lores pagos a mais, o site para 
o encaminhamento dos pedidos 
da devolução do DPVAT apre-
sentou lentidão e instabilidade, 
ficando fora do ar por algumas 
horas. Ao todo, são 2 milhões 
de veículos que pagaram va-
lores maiores de DPVAT. 

Para pedir a devolução, 
é necessário informar CPF, 
Renavam do veículo, e-mail e 
telefone de contato, data em 
que foi pago o valor maior, 
quanto foi recolhido e também 
os dados bancários da conta-
-corrente ou poupança do 
dono do veículo.

Para carros, a devolução 
é de R$ 10,91. Os motoristas 
que fizeram o pagamento até 
a semana passada recolheram 
um seguro de R$ 16,21, mesmo 
valor da tabela de 2019. A Se-
guradora Líder informou que 
está trabalhando para reduzir 
a lentidão e as instabilidades 
do site. Além disso, disse que 
os pedidos de restituições po-
derão ser feitos durante todo 
o ano de 2020.

Desde 8 de janeiro voltaram 
a valer os preços aprovados 
pelo Conselho Nacional de Se-
guros Privados, para carros 
de passeio, que caiu a R$ 5,23. 
Os proprietários de motos re-
ceberão uma diferença de R$ 
72,28. Dos R$ 84,58 em vigor 
até o dia 7, o seguro obrigatório 
para este ano ficou em R$ 12,30.

Segundo a Líder, a resti-
tuição do dinheiro será con-
cluída em até dois dias, a 
partir do pedido. Ao enviar 
a solicitação, o dono do veí-
culo receberá um número de 
protocolo para acompanhar o 

procedimento. Quem pagou 
o seguro com valor maior de 
mais de um veículo terá de 
fazer o pedido em outro link, 
no www.seguradoralider.
com.br/contato/duvidas-re-
clamacoes-e-sugestoes.

No caso de proprietários 
de frotas, a solicitação do 
estorno deverá ser feita por 
meio do e-mail restituicao.
dpvat@seguradoralider.
com.br. O seguro obrigatório 
é pago todos os anos junto 
da primeira parcela do IPVA 
ou no pagamento da cota 
única. Em São Paulo, a qui-
tação integral pode ser feita 
em janeiro, com desconto de 
3%, ou em fevereiro, sem o 
abatimento.

O pagamento do DPVAT 
dá o direito à indenização e 
cobertura de despesas mé-
dicas em acidentes de trân-
sito. Nos casos de morte, o 
valor da indenização é de 
R$ 13,5 mil e de invalidez 
permanente, de R$ 135 a R$ 
13,5 mil. Já para os casos de 
reembolso de despesas mé-
dicas e suplementares, o teto 

é de R$ 2.700 por acidente.
A comprovação do paga-

mento é necessária para o 
licenciamento do veículo, pro-
cedimento que consiste na re-
novação do documento. O vai 
e volta do valor do seguro co-
meçou no início de novembro 
do ano passado, quando o 
presidente Jair Bolsonaro 
extinguiu o DPVAT por meio 
de medida provisória.

Em 19 de dezembro, o 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) atendeu a um pedido 
da Rede e suspendeu a MP. 
Seis ministros concordaram 
com o argumento de que a 
extinção do seguro obriga-
tório não poderia ser feita 
por medida provisória e que 
isso só era possível em uma 
lei complementar.

Ainda em dezembro, no 
dia 27, o Conselho Nacional 
de Seguros Privados, que 
define anualmente o valor do 
seguro, publicou resolução 
definindo os valores para 
2020. A redução, para carros 
de passeio, era de 68%, e 
para motocicletas, de 86%.


