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Caminhoneiros entraram em greve na segunda-feira. Já falta combustível e gás
de cozinha em Vera Cruz. Atendimentos na saúde também foram prejudicados
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HOJE é o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, insti-
tuído depois de um estudo indicando que no ano de 2006 o 
brasileiro trabalhou 145 dias apenas para pagar impostos. 
Coincidia, pois, com o dia 25 de maio. A voracidade fiscal 
não ficaria só nisso. Em 2017 foram necessários 153 dias 
de trabalho para satisfazer os tributos federais, estaduais e 
municipais. Ou seja, estamos trabalhando cada vez mais para 
suprir o Erário. Considere-se, aqui, que todos estão compul-
soriamente contribuindo, inclusive desempregados. Do que 
é consumido no país, 33% em média, é imposto, e esse índice 
vem aumentando cada vez mais. A tungada oficial não tem 
limites. O brasileiro é o que mais paga impostos no mundo, 
disso ninguém mais duvida. O injusto, entretanto, é perceber 
que com esses cifrões arrecadados, pouco, muito pouco vol-
ta em forma de benefícios e serviços básicos para a vida do 
cidadão, como infraestrutura das cidades, saúde, transporte, 
educação e segurança.

COM tanto imposto que se paga, lá no Planalto o Presi-
dente fala que o “porquinho” tá vazio. O Piratini também 
não tem dinheiro nos alforjes e muito menos na algibeira das 
prefeituras. Onde é que anda a contribuição do povo? Para 
onde vão os impostos? Agora mesmo o povo está revoltado 
com o recente aumento dos combustíveis. Os caminhoneiros 
estão bloqueando estradas. O que justifica esta escalada de 
preços? Num país em que o transporte atende a uma logísti-
ca rodoviária, qualquer aumento de custo nos combustíveis 
acaba impactando diretamente no mercado. O consumidor é 
que vai pagar a conta. O Brasil não descobriu o Pré-Sal, cuja 
riqueza seria equiparada aos Emirados Árabes? Como então 
explicar aos tupiniquins que o litro de gasolina já passa dos 
R$ 5, e lá no Paraguai, a mesma gasolina processada e ven-
dida pela Petrobrás, custa R$ 2,62 o litro? O povo guarani não 
tem nenhum poço de petróleo lá. A diferença que pagamos 
são tributos.

AS eleições de outubro dominam a mídia e as campanhas 
eleitorais estão a pleno vapor. Qual dos pretensos presiden-
ciáveis já abordou a questão fiscal, do quanto pagamos de 
impostos? Os partidos políticos e os seus representantes não 
tem projeto e compromisso com o país. Todo empenho é 
destinado à manutenção do poder e aos privilégios. Isto é o 
que lhes interessa. Eles contam com um povo desinformado, 
passivo e resignado. Não se vislumbra uma mudança neste 
panorama. A luz no fim do túnel é tênue e distante. Só vai 
mudar quando a população se tornar mais exigente. Há ne-
cessidade de uma profunda mudança na vida pública. Será 
que isso um dia vai acontecer? Difícil previsão, pois toda a 
dinâmica política caminha no sentido oposto. Mas não po-
demos desistir. Ainda que tudo indique que teremos mais 
do mesmo, é só com o voto que poderemos mudar, e quem 
sabe ter o retorno satisfatório dos impostos que pagamos. 
Basta de migalhas.

ENQUANTO isso, vamos à Gincana Municipal que inicia 
hoje e se estende pelo final de semana com a divulgação de 
tarefas de maior ou menor complexidade que desafiam a ca-
pacidade das equipes e envolvem a população. Toda gincana 
que se preze tem que ter polêmica, no bom sentido, é claro. 
As dúvidas, as controvérsias se apresentam, mas isso é parte 
do “script”, é construtivo. E assim vem sendo desde os anos 
60. Enquanto hoje as equipes se valem de todos os meios de 
mídia, em tempos de antanho era muito ter um telefone de 
manivela. A busca pela resolução das tarefas era feita no corpo 
a corpo, buscando informação entrevistando pessoas. Good 
times. A exigência cada vez maior fica com o desfile temático, 
que atrai gente da região que toma as ruas da cidade. A previ-
são é de tempo bom. O desfile ganhou status para Vera Cruz, 
tal como o carnaval é para outras cidades. Então, boa sorte 
às equipes, e que a população tenha um bom divertimento 
no final de semana.
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Mais do que motoristas pa-
rados. Mais do que a revolta 
daqueles que transportam 
o desenvolvimento a cada 
dia. Mais do que um pedi-
do de redução no preço dos 
combustíveis. A greve dos 
caminhoneiros, iniciada na 
segunda-feira, já impacta no 
ir e vir das pessoas, na cozinha 
de casa, no atendimento da 
saúde, na linha de ônibus. Sem 
combustível, tudo para. 

Em Vera Cruz, apoiando a 
iniciativa da categoria, agri-
cultores de Ferraz decidiram 
se concentrar na RSC-287, 
junto ao viaduto com a 153. Os 
caminhoneiros que passavam 
eram convidados a se unirem 
ao protesto. Dezenas deles se 
concentram desde o meio-dia 
de quarta-feira. Almoço e janta 
são à beira da estrada. Eles 
prometem não arredar o pé. 
“O agricultor está quebrado. 
Paga um valor alto pelo frete, 
mas que não fica no bolso dos 
caminhoneiros. Queremos 
que pare esta roubalheira, 

que baixe o preço do diesel”, 
reivindica Luiz Carlos Schae-
fer, que organizou, junto dos 
filhos Josué e Evandro e do 
vera-cruzense Vilson Martins, 
o protesto.

Em Ferraz, os motoristas 
não chegaram a bloquear a 
passagem de veículos. Até on-
tem pela manhã, veículos leves 
de carga também poderiam 
cruzar. Durante a tarde, com 
o intuito de fortalecer o movi-
mento, segundo Schaefer, estes 
veículos também começaram a 
ser convidados a permanecer 
em greve na 287. “As empresas 
estão baldeando  a carga para 

carros menores e deixando os 
caminhões parados”, explica 
o agricultor, indignado com 
a atual situação enfrentada 
pelo país. “Tem que mudar de 
verdade.”

VALE DO SOL
Na tarde de ontem, agricul-

tores e caminhoneiros começa-
ram a se reunir em Faxinal de 
Dentro. Chegaram a bloquear 
a pista central da RSC-287 por 
volta das 14 horas. Tratores e 
caminhões foram estacionados 
à margem da rodovia. Foi per-
mitida somente a passagem de 
veículos leves e ônibus. Cami-
nhões foram parados.

Caminhoneiros realizaram protesto na 287, em Faxinal de Dentro

Em Ferraz, desde quarta-feira, caminhoneiros eram convidados a se unir à paralisação


