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Apartir de janeiro, ospostos
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) deverão
ampliar em quatro horas o
horário de atendimento ao
público. Hoje, eles ficam
abertosdas 8hàs 14h.Coma
mudança, que começará a
ser implementada gradual-
mente,elesatenderãoosapo-
sentados e pensionistas das
8hàs 18h. Serão contratados
mais funcionários. O gover-
no promete dar fim às filas
nas agências, que ocorrem
até demadrugada.
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A Petrobrás arrematou, por
US$ 140 milhões, 251 postos
de combustíveis que a Shell
tinha na Colômbia, Paraguai
eUruguai.ApenasnaColôm-
biaaShellpermanecerácom
alguma atividade em postos
de bandeirasmúltiplas. Com
anegociação, a estatal brasi-
leira passa a ser a líder de
mercado no Paraguai e Uru-
guai, comparticipação supe-
rior a 20% em cada país . A
negociaçãojávinhasendoes-
perada pelomercado.

O dólar em queda puxou pa-
ra baixo preços de itens im-
portantes nas despesas das
famílias e reduziu a inflação
medida pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor – 15 (IP-
CA-15) para 5,88% em 2005,
ante 7,54% em 2004. A taxa
passou de 0,78% em novem-
bro para 0,38% este mês. O
IPCA-15 serve de prévia do
IPCA,referênciaparaasme-
tasde inflaçãodoBancoCen-
tral. Os preços monitorados
pelo governo permanece-
ram como vilões da inflação.

Petrobráscompra
postosdaShellnaAL

Cotaçãomenordo
dólarreduz inflação

● Discriminação: A conta telefô-
nica será detalhada, coma lista
das ligações, a duração e o valor
de cada chamada local.

● Cálculo: As ligações locais se-
rão contadas porminutos e não
mais por pulsos, permitindome-
lhor controle do uso do telefone.

● Custo: Aassinatura básica do
telefone convencional continuará
custandoR$ 40, emmédia, com
uma franquia quepassará de 100
pulsos para 200minutos.

● Pré-pago: As empresas terão
de oferecer telefone fixo pré-pago
(Aice), com taxa de assinatura de
R$23, sem franquia,mas a liga-

ção custarámais caro.

● Reajuste: As tarifas serão
reajustadas pelo Índice dosSer-
viços de Telecomunicações
(IST) e nãomais pelo IGP-DI. O
próximo aumento será em ju-
nho.

● Serviço: Oatendimento pes-
soal nas lojas é obrigatório e
nãopode ser substituído pelo
call center ou internet.

● Fator X: Lucros obtidos pe-
las empresas terão de ser re-
passados aos usuários por
meio dedescontos no porcen-
tual de correção das tarifas (fa-
tor X).
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Telefoniafixatemnovasregras

Assembléiade
SãoPaulo
aprovafimda
assinatura

INTERESSES–HélioCosta fazmudançadeúltimahoranocontrato

Contratos valerão por 20 anos e provocaram protesto de empresas e de consumidores

TELECOMUNICAÇÕES

Gerusa Marques
BRASÍLIA

Asconcessionáriasde telefonia
fixaeaAgênciaNacionaldeTe-
lecomunicações (Anatel) sela-
ram ontem as novas regras do
setor, que passam a valer no
próximo ano. Na cerimônia de
assinatura dos novos contra-
tos, houve protestos de consu-
midoresedeempresas,quedis-
cordaram de algumas cláusu-
las do documento.
Os contratos, que vigoram
por 20 anos a partir de 1º de ja-
neiro de 2006, trazem metas
mais duras para as telefônicas
no atendimento ao usuário e
maisbenefíciosaoconsumidor.
Mas algumas obrigações só co-
meçamavaleremagosto–ees-
se foi um dos motivos dos pro-
testos de entidades de defesa
do consumidor.
A consultora da Associação
ProTest, Flávia Lefèvre, disse
quevaiàJustiçaparaqueaobri-
gatoriedade de fornecer uma
contadetalhada entre emvigor
em janeiro e não em agosto. O
detalhamento da fatura permi-
tirá que o consumidor saiba
quais foram as ligações locais
feitas em determinado mês,
além da duração e do custo de
cada chamada.
A ProTest pedirá também a
anulação da cláusula contra-
tual que permite reajuste de
5%, alémdo índice de correção,
emumdositensdacestadeser-
viços, como a assinatura bási-
ca. Flávia criticou o telefone fi-
xo pré-pago, chamado Acesso
Individual Classe Especial (Ai-
ce), que, mesmo com assinatu-
ra mais barata – R$ 23,00, co-
brarámais pelas ligações.
O Aice conseguiu desagra-
dar também ao presidente da
Telemar, Ronaldo Iabrudi, pa-
ra quem a medida provocará

prejuízo de cerca de R$ 3 bi-
lhõesparaaempresa,nospróxi-
mos 2 anos. Iabrudi previu que
2 milhões de clientes da Tele-
mar – são 14 milhões no total –
deverãomigrarparaonovoser-
viço.Issodeveráreduzirarecei-
tadaoperadora,quecobrahoje
cerca de R$ 40,00 por mês de
taxa de assinatura no telefone
convencional.
Menos incisivas do que a Te-
lemar,quefezumdesagravopú-
blico durante a cerimônia, ou-
trasconcessionáriasquestiona-
ram mudanças de última hora
nos contratos, sem discussão
prévia comas empresas.

CONTEÚDO
Umadessas alterações, segun-
do o presidente da Brasil Tele-
com, Ricardo Knoepfelma-
cher, é a possibilidade de as te-
lefônicas perderem a conces-
são caso descumpram alguma
metadeuniversalização emvi-
gor, como a instalação de ore-
lhão em localidades com me-
nos de 300 habitantes. Além
disso, a Anatel também teria
aumentado a base de cálculo
dovaloraserpagopelarenova-
ção da concessão.
AAnatel incluiunotextoassi-
nado ontem, a pedido dominis-
tro das Comunicações, Hélio
Costa,umamodificaçãoquepo-
de impedir asempresasde tele-
fonia fixa de transmitirem con-
teúdo,comoprogramasdetele-
visão. Amodificação prevê que
as concessionárias devem ob-
servaroartigo222daConstitui-
ção,quelimitaa30%aparticipa-
ção de capital estrangeiro em
empresas de radiodifusão.
Dirigentesdasempresaspre-
tendemanalisar o impacto des-
sa medida e não quiseram co-
mentar uma possível intenção
doministrodepreservaromer-
cado das emissoras de TV. ●

AAssembléiaLegislativadoEs-
tado de São Paulo aprovou um
projeto de lei que proíbe a co-
brança da assinatura básica do
telefone fixo e do telefone mó-
vel.Paraentraremvigor, ainda
dependede sançãodogoverna-
dor Geraldo Alckmin. “Se esti-
verbemassessorado,épossível
que o governador venha a ve-
tar”, afirmou o advogado Gui-
lherme IenoCosta, especialista
em telecomunicações.
Issoporquealeié inconstitu-

cional, segundo Costa. O artigo
22daConstituiçãodizque“com-
pete privativamente à União”
definir leis sobre “águas, ener-
gia, informática, telecomunica-
ções e radiodifusão”.O advoga-
do destacou que a Assembléia
Distrital, em Brasília, aprovou
uma lei que impede a cobrança
de assinatura emqualquer ser-
viçopúblico,alvodeaçãodireta
de inconstitucionalidade.
A lei de São Paulo é de auto-

ria do deputado Jorge Caruso
(PMDB). “Esta ‘assinatura
mensal’, que no Estado de São
Paulo supera, nada mais nada
menosdoque 10%(dezporcen-
to) dovalor donosso sofrido sa-
láriomínimo,podevir acolocar
poráguaabaixooprojetogover-
namentaldeuniversalizaçãode
acesso aos serviços de teleco-
municações”, diz a justificativa
doprojeto.A lei impõemultade
dez vezes o valor cobrado do
usuárioàoperadoraquedesres-
peitá-la. ● RENATOCRUZ

CLAYTON DE SOUZA/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-10:20051223:

B10 ECONOMIA SEXTA-FEIRA,23DEDEZEMBRODE2005
OESTADODES.PAULO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 dez. 2005, Economia, p.B10.




