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VALE-TRANSPORTE

As últimas eleições para prefeitos das capitais trouxeram à tona
a discussão sobre a precariedade do transporte público urbano no
país. Para milhares de trabalhadores que se deslocam de casa para o
trabalho e vice-versa, a reorganização do sistema de transportes cole-
tivos se constituiu numa das principais reivindicações levadas aos
candidatos às Prefeituras.

Em torno desse debate, surgiram diferentes propostas: desde
a concessão de subsídios pelo Poder Público, instituição de passes
livres para determinados segmentos da sociedade e diferenciação de
tarifas, cobradas de acordo com a quilometragem, até a estatização
do setor, defendida por alguns sindicatos de trabalhadores.

Filas, excesso de passageiros, falta de condições de segurança e
limpeza, número reduzido de veículos, aliados aos elevados preços
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das passagens, são problemas comuns enfrentados pelos usuários,
na maioria das cidades brasileiras.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Sócio-Econômicos (DIEESE), os trabalhadores gastam, atualmente,
de 15% a 30% do salário com transporte. Em Belo Horizonte, esse
percentual fica em torno dos 20%. O trabalhador que recebe o salá-
rio mínimo tem hoje, só consigo, um dispêndio mensal de Cr$
120.000 com condução.

Com o objetivo de desonerar os trabalhadores dos gastos com
esse serviço, o Congresso Nacional aprovou, em dezembro último,
o Projeto de Lei nP 6005, que cria o Vale-Transporte. Por esse siste-
ma, os empregados que tenham despesas mensais com transporte.
coletivo acima de 6% do seu salário poderão ser beneficiados com
esse subsídio.

Trata-se de uma medida facultativa para os empregadores,
que poderão, através de convenção coletiva ou de acordo coletivo
de trabalho, instituir o benefício aos seus funcionários.

De conformidade com o projeto, até o percentual de 6% do
salário cio trabalhador gasto com transporte será desembolsado pelo
próprio empregado, descontados em sua folha de pagamento, sendo
que, acima desse limite, caberá ao empregador complementar tal
despesa.

Os gastos das empresas com o Vale-Transporte poderão ser
deduzidos do Imposto de Renda até o limite de 10% do lucro tribu-
tável.

Apesar do benefício social da medida, muitas têm sido as con-
trovérsias em torno do assunto: o Vale-Transporte no será conce-
dido aos desempregados, subempregados e trabalhadores rurais; as
empresas deverão comprar os passes, transferindo antecipadamente
uma soma enorme de recursos para as operadoras de transporte cole-
tivo; por ser uma medida facultativa, possivelmente no despertará
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o interesse de todo o empresariado, principalmente das pequenas e
médias empresas que no dispõem de recursos suficientes para
custear esse serviço.

E, além disso, o Estado, que deveria garantir o trasnporte públi-
co coletivo para a população, continua atuando pouco na área, trans-
ferindo, mais uma vez, para a iniciativa privada, os ônus da adminis-
tração pública.
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