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Justiça autoriza aumento de 18,6% do
pedágio da Linha Amarela a partir do
dia 13
Tarifa básica será R$ 7, mas motoristas devem guardar recibo porque a decisão não é
final
A tarifa básica do pedágio da Linha Amarela vai aumentar de R$ 5,90 para R$ 7. O reajuste de 18,6% foi
concedido por decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública. O valor começará a valer a partir de 13 de abril. O reajuste
é referente à inflação medida pelo IPCAE no período de 2015 e 2016, quando o aumento da tarifa não foi
autorizado.
De acordo com a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, os usuários devem guardar o recibo
do pagamento do pedágio porque a decisão judicial não é definitiva. Em caso de mudança do valor, os motoristas
poderão pedir ressarcimento.
Pouco antes de deixar o cargo, em dezembro passado, o então prefeito Eduardo Paes anunciou que não
autorizaria aumento no pedágio da Linha Amarela pelo segundo ano consecutivo. Ele disse que deixaria a decisão
para seu sucessor e que a prefeitura estava discutindo com a Lamsa a revisão do contrato de concessão. No início
de 2016, Paes já tinha vetado o reajuste do pedágio.
Uma das primeiras medidas adotadas pelo prefeito Marcelo Crivella, em 1º de janeiro, foi suspender a
cobrança do pedágio de motocicletas na Linha Amarela. O decreto da prefeitura diz que a concessionária poderá,
se se sentir prejudicada, “apresentar requerimento devidamente fundamentado acompanhado de comprovantes
que justifiquem eventual desequilíbrio econômicofinanceiro e sugestão das correspondentes medidas
compensatórias”. APESAR de o lucro da Cedae ter crescido 52% no ano passado, os serviços de água e esgoto nos
64 municípios fluminenses atendidos pela concessionária continuam praticamente estagnados. O ATENDIMENTO
de água avançou apenas 1,32% e o de esgoto, 0,66%. OS NÚMEROS não deixam de ser um retrato fiel da
gestão da Cedae sob o manto do estado.
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