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O mês de junho tem sido marcado pelas manifestações organizadas pelo Movimento Passe 
Livre (MPL), que reivindica a redução da tarifa dos transportes públicos. Com milhares de 
ativistas nas ruas, o setor varejista opta pela cautela e, em dias de protestos, encerra 
atividades em horários antecipados ao convencional. Na região central, em Pinheiros, na 
avenida Paulista e adjacências, endereços que tiveram fluxo de manifestantes nos últimos 
dias, comerciantes afirmaram que os prejuízos atingiram até 30% em relação a um dia normal 
de atividade.  
 
O sexto ato contra o aumento da tarifa ocorreu na tarde da última terça-feira (18), com 
concentração na Praça da Sé. As perdas do comércio não se limitaram à impossibilidade de 
atendimento aos clientes. As lojas Marisa, na Rua Direita, Casas Bahia, em frente ao Teatro 
Municipal foram saqueadas e informaram por meio de nota que ainda não contabilizaram o 
prejuízo.  
 
O supervisor da joalheria Rubi, Tiago Monaro, localizada na esquina da Rua São Bento com a 
Praça do Patriarca, afirmou que o prejuízo foi de 80% dos produtos expostos. "Vamos 
providenciar novas portas e também barras de ferro para reforçar a entrada. Quanto às peças 
furtadas, o seguro será acionado, mas não sei exatamente quais as coberturas", afirmou.  
 
A assessoria de imprensa da União dos Lojistas da Vinte e Cinco (Univinco) afirmou que desde 
o início dos protestos, 6 de junho, o movimento na região caiu 15%. Somente na última terça-
feira os comerciantes fecharam as lojas mais cedo.  
 
Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Rogério Amato, "a orientação 
é para que todos os comerciantes fiquem atentos e mais cautelosos em dias de manifestação".  
 
Após caminhada na região central, os ativistas se deslocaram para a região da Av. Paulista, 
onde foi constatado saques em uma banca de jornal. Nas adjacências da principal avenida da 
capital também houve movimentos de depredação em comércios da região. O gerente da loja 
Starbucks, localizada dentro do Shopping Top Center, Daniel Yasumoto, afirmaque o prejuízo 
diário foi de até 15% nos dias de manifestação. "A polícia passa avisando e em seguida o 
shopping fecha, permitindo apenas que as pessoas que ficaram dentro, saiam.  
 
Na Casa do Pão de Queijo, localizado no Shopping Center 3, as perdas registradas foram 
maiores. Segundo a funcionária Maria Eliane, o movimento é cerca de 50% menor.  
 
No Conjunto Nacional, a segurança está orientada a baixar as grades conforme a aproximação 
dos manifestantes. A Livraria Cultura informou que na manifestação que na última segunda-
feira não houve mudança na rotina da loja, tendo em vista que a concentração foi na Praça da 
Sé. Procurada pela reportagem, a Livraria Cultura, por meio de sua assessoria de imprensa 
admite perdas significativas, mas não revela número.  
 
Sétimo Ato  
 
A convocação para o sétimo ato contra o aumento da tarifa estava agendado antes do 
governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad anunciarem a redução das tarifas, 
no início da noite de ontem. Na FanPage do MPL, até o fechamento desta edição cerca de 150 
mil pessoas confirmaram participam na nova marcha e as discussões de novos temas a serem 
reivindicados. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 jun. 2013, São Paulo, p. C1. 
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