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Terça-feira  

A partir de abril do próxi-
mo ano as famílias brasileiras 
vão pagar mais caro pelo boti-
jão de gás de 13 quilos. O rea-
juste em média no país de 4% 
foi definido a partir da nova 
alíquota do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias 
(ICMS), tributo cobrado pelos 
estados. 

Os novos preços do gás de 
cozinha foram definidos após o 
Congresso Nacional aprovar em 
março deste ano, uma lei que 
defini uma alíquota única naci-
onal. Além de estabelecer um 
valor nacional, a lei determina 
que o ICMS passe a ser cobra-
do em reais por litro ou quilo, 
dependendo do produto. 

A partir da lei aprovada, o 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), em reuni-
ão na última sexta-feira (23), 
definiu que a alíquota unificada 
para o gás de cozinha será de 
R$ 1,2571 por quilo, maior do 
que a alíquota cobrada atual-
mente, de R$ 1,2267. O percen-
tual final de aumento, porém, 
vai depender de outros compo-
nentes de preço quando a eleva-
ção do ICMS entrar em vigor. 

Reajuste por estados 
Na média nacional, a alta 

será de R$ 4,16 por botijão de 
13 quilos, mas no estado do Rio 
de Janeiro onde a alíquota subi-
rá 85% o reajuste chegará a R$ 
7,51, a maior alta entre todos os 
entes da federação. O menor 
reajuste será no estado do Acre, 
com R$ 0,40 a mais no preço 
do gás. 

Em outros 11 estados e no 
Distrito Federal, a alta será su-
perior a R$ 5 por botijão, que 
hoje custa, em média, R$ 
108,73. 

Preço do botijão de gás vai subir 4% em média 
em todo o país  

Confira os reajustes do botijão 
do gás de cozinha 

Valor em ordem decrescente 
RJ                 R$ 7,51 
MS                R$ 7,49 
BA                R$ 7,44 
RS                R$ 6,76 
DF                R$ 6,74 
SE                R$ 6,72 
GO               R$ 6,33 
SP                R$ 5,78 
TO                R$ 5,50 
AP                R$ 5,34 
RO               R$ 5,18 
RR               R$ 5,07 
MA               R$ 5,04 
ES               R$ 4,15 
MT               R$ 3,76 
PR               R$ 3,24 
PE               R$ 2,92 
CE               R$ 2,65 
AL               R$ 2,55 
SC               R$ 2,06 
PB               R$ 1,96 
RN              R$ 1,73 
PA              R$ 1,71 
MG             R$ 1,64 
PI              R$ 1,49 
AM             R$ 1,08 
AC             R$ 0,40 

Preço do diesel 
 

O preço do litro do diesel 
também vai aumentar. A média 
do reajuste será de 5%. A deci-
são também foi tomada pelo 
Confaz que definiu o ICMS so-
bre o preço do diesel em R$ 
0,9456 por litro. Hoje a alíquota 
média é de R$ 0,620 por litro. 

As novas alíquotas foram 
definidas após acordo com o Su-
premo Tribunal Federal (STF)), 
que encerrou uma série de ques-
tionamentos judiciais da lei que 
unificou o ICMS sobre os com-
bustíveis. Apenas a gasolina fi-
cou de fora do acordo, por não 
ser entendida pelos estados como 
um produto essencial. 
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Em entrevista à Globo-
News, o futuro ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, o se-
nador eleito Flávio Dino (PSB-
MA), afirmou que o novo go-
verno atuará para combater os 
atos golpistas insuflados por 
apoiadores do atual presidente 
Jair Bolsonaro (PL), para evitar 
uma "situação de instabilidade" 
no país. 

No sábado, 24, o conside-
rado terrorista George Wa-
shington Sousa foi preso em 
Brasília depois que tentou ex-
plodir uma bomba em área do 
aeroporto da capital federal. 
Sousa, participante ativo nos 
acampamentos golpistas de 
bolsonaristas que cobram inter-
venção militar por não aceitar a 
vitória de Lula nas eleições 
presidenciais desse ano, afir-
mou em depoimento que com-
prou armas incetivado por falas 
de Jair Bolsonaro.  

Esse, claramente, não é 
um caso isolado. Há meses 
ações criminosas vêm sendo 
registradas, incluindo não ape-
nas ameaças verbais, como ata-
ques violentos que levaram a 
morte de eleitores declarados 
de Lula, além de depredação de 
prédios particulares e públicos 
por todo o Brasil. 

Há cerca de um mês, pré-
dios da OAB e do TRE no Rio 
de Janeiro sofreram com ações 
golpistas que pediam de volta a 
ditadura militar. A apologia à 
ditadura é crime previsto nas 
Leis 7.170/83 e 1.079/50, res-
pectivamente, Lei de Seguran-

Futuro ministro da Justiça diz que é preciso pu-
nição severa a crimes contra democracia 

ça Nacional e Lei dos Crimes de 
Responsabilidade, além de cons-
tar no artigo 287 do Código Pe-
nal. 

Com aumento de ameaças e 
o tom de revolta entre bolsonaris-
tas inconformados com o resulta-
do das urnas, aumentou também 
a vigilância para assegurar a se-
gurança dos milhares de brasilei-
ros que são aguardados para a 
posse do novo presidente da Re-
pública no dia 1º de janeiro, em 
Brasília.  

O futuro ministro da Justiça 
reforçou essa semana a necessi-
dade de providências com puni-
ção severa a quem cometer esses 
crimes. "Nunca vimos isso antes. 

Pessoas querendo impedir pos-
se presidencial de modo vio-
lento. Não é um fato engraça-
do, pitoresco, é um mal que 
não pode ser banalizado", disse 
Dino. 

É preciso identificar e 
punir os responsáveis por in-
centivar golpes de Estado. A 
Condsef/Fenadsef e suas filia-
das reforçam a importância da 
defesa da democracia e seguem 
cobrando punição a todos os 
crimes que ameaçam direitos 
dos brasileiros e a Constituição 
Federal. 

 

#PuniçãoAosCrimesEleitorais 
 

Condsef/Fenadsef 


