
Fraude: 8 postos perdem licença
Eles foram flagrados em abril vendendo combustível adulterado e não exigiram contraprova

FISCALIZAÇÃO

Camilla Haddad

Oito postos de combustível da
capitaltiveramasinscriçõeses-
taduaiscassadasporvenderem
gasolina batizada. Os estabele-
cimentos haviam sido flagra-
dos em abril, durante a opera-
ção De Olho na Bomba, mas a
punição só foi publicada ontem
noDiário Oficial doEstado.
Alémde os postos não pode-

remmaisfuncionar,terãodepa-
garmulta e ficarão semoregis-
trodo ICMS.Oresponsável pe-
loestabelecimento–gerenteou
dono–ficaráproibidoporcinco
anosdepertenceraoquadroad-
ministrativo de qualquer em-
presa que pretenda fazer ou te-
nha inscrição no cadastro esta-
dual de contribuintes.
Osproprietáriosnotificados

ontem poderiam ter solicitado
a análise da chamada contra-
prova, ou seja, da amostra que
ficouempoderdelesquando foi
realizada a operação, mas não
sedefenderam.“Queremosmo-
ralizar o setor de combustível e
protegeroconsumidor”,disseo
governador Geraldo Alckmin,
que participou do fechamento
do primeiro posto, na Avenida
RobertKennedy, zona sul.
Ogerentedoestabelecimen-

to,DarciSouza, ficousurpreso.
“Estou abismado.Nós não ven-
demos gasolina adulterada.
Nossoprodutotem100%dequa-
lidade. Temos, inclusive, algu-
masanálises”, disseSouza, que
vende80mil litrosdecombustí-
vel pormês.Ogerente não sou-
be explicar por que o advogado
daempresanãoentroucompe-
dido de defesa.
ParaJoséAlbertoPaivaGou-

veia, presidente doSincopetro,
sindicatoque representaosdo-
nos de postos, a operação De
OlhonaBombaépositiva. “Nós
lutamos bastante para organi-
zaromercadodecombustívele,
comoaoperação vai continuar,
estamos satisfeitos.”
Dados da entidade apontam

que 18% do combustível vendi-

donoEstado temalgumtipode
adulteração.Há8.300estabele-
cimentos do gênero no Estado.
Gouveia sugere que o consumi-
dordesconfiedepreçosdegaso-
linamuito baixos e, em caso de
suspeita, procure o Procon ou
outrasentidades (Vejaquadro).
AoperaçãoDeOlhonaBom-

ba é feita pela Secretaria Esta-

dual deFazenda, emconjun-
to com Instituto de Pesos e
Medidas(Ipem),ProconePo-
lícia Civil.
Até agora, foram realiza-

das quatro ações entre abril
e junho, na capital, noABCe
na região de Campinas. Nas
operações, 146 postos foram
visitados e os fiscais encon-
traram irregularidades em
45.Em15diasdeve sairnova
lista de postos punidos.
Pela Lei 11.929, que insti-

tuiu a punição, os postos fla-
grados com combustível
adulterado terão a licença
cassada.A legislaçãodefiniu
ainda que seja cancelado o
ICMSdetodoestabelecimen-
to que adquirir, distribuir,
transportar, estocar ou re-
vender derivados de petró-
leo,álcooleoutroscombustí-
veis fora do padrão. ●

Para passear, brasileiro rouba avião nos EUA
Imigrante de 20 anos tinha apenas 7 horas de experiência em vôo; ele pode ser condenado a 22 anos de prisão

AVENTURA
The Times
NOVA YORK

Um mecânico de automóveis
brasileiro, embriagado e com
experiência de apenas sete ho-
ras de vôo, roubou um avião e
levoudois amigos adolescentes
numpasseiopelaNovaInglater-
ra, nos Estados Unidos, antes
deaterrissarnumapistaescura
quasesemcombustívelnumsu-
búrbiodeNovaYork.A“aventu-
ra”doimigrantebrasileiroPhili-
ppe Patricio, de 20 anos, reno-

vou as preocupações com a se-
gurança nos aeroportos ameri-
canossurgidanorastrodosata-
ques terroristas de 11 de setem-
bro de 2001.
Patricio foi presodepois que

um guarda viu o monomotor
CessnapousarnoAeroportodo
Condado de Westchester, an-
tesdoamanhecerdaquarta-fei-
ra,echamouapolícia.Quandoo
mecânicoe seusdois amigosde
16 anos desceram do Cessna,
duasgarrafasdecervejavazias
caíramdo avião.
Obrasileiropodepagarcaro

pela “brincadeira”: está sujeito

a pena de 22 anos de prisão.
“No fim das contas, trata-se

de garotos bebendo e fazendo,
com um avião, o equivalente a
umpasseionumcarroroubado.
Mas isso tambémlevantaques-
tões de segurança nacional”,
afirmou o comissário de polícia
do Condado de Westchester,
Thomas Belfiore. “Se não fos-
semalgunsgarotoscabeças-du-
ras, se fosse alguém com uma
bomba atômica ‘suja’ ou coisa
parecida, algo terrível poderia
ter sido feito.”
A polícia disse que os jovens

estavam bebendo em casa em

Bethel,Connecticut, e foramde
carro até o Aeroporto Munici-
pal de Danbury, onde Patricio
havia feito aulas de pilotagem.

Eles disseram aos policiais que
entraramporumburaconacer-
ca,masas autoridadesdoaero-
porto não encontraram nenhu-

maaberturagrandeobastante.
Elas suspeitamquePatricio te-
nha usado umcódigo de acesso
deestudantedepilotagempara
abrir o portão.
O Cessna 172M era um dos

oito aviões da escola Arrow
Aviation que estavam no aero-
porto.ApolíciadizquePatricio
aparentemente deu a partida
com a chave de outro avião ou
com algum outro instrumento,
porqueosresponsáveispelaAr-
row Aviation ainda estavam
com as únicas duas chaves do
Cessna.
Os jovens aparentemente

planejavamsobrevoar a cidade
deNewHaven, onde fica aUni-
versidadedeYale,acercade60
quilômetros do local da decola-
gem. Assim que levantaram
vôo, no entanto, eles se perde-
ram e perceberam que o com-
bustível estava acabando.
“Eles começaram a procu-

rar um lugar – qualquer lugar –
parapousar,efoiassimqueche-
garamaoaeroporto”,disseBel-
fiore. Patricio aterrissou numa
pista demanobra do aeroporto
de Westchester, a cerca de 40
quilômetro do aeroporto de
Danbury, que estava com a ilu-
minação desligada.
Presoaodescerdoavião,Pa-

tricio foi acusado de comporta-
mentoperigosoepossecrimino-
sadepropriedaderoubadaede-
tido pela polícia. Seus dois ami-
gos menores de idade foram li-
berados. ●

DE OLHO NA BOMBA – Alckmin em um dos postos fechados: lei protege direitos do consumidor

Golpe contra
idosos pode
dar até 2 anos
de prisão

Embriagado,ele levou
2amigosnoCessna;
casoreacendeutemor
deataqueterrorista
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FLAGRANTE

Jotabê Medeiros

Motivado por reportagem do
Estado, publicada ontem, so-
bregolpistasqueenganamido-
sos,oMinistériodeDesenvolvi-
mento Social e Combate à Fo-
me (MDS)alertou, emnotaofi-
cial, que reter cartãomagnéti-
co de conta bancária relativa a
benefíciosde idosospode levar
àprisão–apenaprevistaéde6
meses a 2 anos, além do paga-
mento demulta.
A reportagemmostrava co-

mo foi montado um esquema
porfalsosagentesprevidenciá-
riosparaexplorarosbeneficiá-
riosdeumprogramadeauxílio
aidososcom65anosoumaisea
pessoas incapacitadas para o
trabalho ou para a vida inde-
pendente.OBenefício dePres-
taçãoContinuada (BPC) desti-
naumsaláriomínimomensal a
essas pessoas.
Paradarentradanoprogra-

ma, que consiste simplesmen-
tenopreenchimentodeumfor-
mulário, os “agentes” ficam
com até cinco salários iniciais
do idoso. O ministério infor-
mou que, até maio de 2005, o
BPC foi pago a 1.160.147 defi-
cientes e a 988.670 idosos.
Ontem, havia um clima de

insegurança na zona sul. Al-
guns dos idosos visitados pela
reportagemdoEstado temem
represáliasdos falsos“agentes
previdenciários”, cujo esque-
ma foi flagrado pelo jornal.
Alguns não quiseram mais

falarcomareportagem,assus-
tados. Entidades de apoio aos
idosos também demonstram
preocupação, porque muitos
dos beneficiários do BPC vi-
vem sós e em isolamento.

MOEDA DE TROCA
Omunicípio de São Paulo tem
101 mil pessoas recebendo o
BPCeaPrefeitura fica respon-
sável pela fiscalização do auxí-
lio.Oministério aconselhou ví-
timas do esquema a procura-
rem o Conselho do Idoso da ci-
dadeouoMinistérioPúblicopa-
radenunciarapropriaçãoindé-
bita do benefício.
Segundo organizações não-

governamentais que atuam na
assistência aos idosos, há cida-
desno interiornasquais oBPC
é hoje usado como “moeda de
troca” por políticos, para con-
seguir votos ou apoio. ●
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