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FOTOS: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

GASTOS COM SUPERMERCADO SUBIRAM DURANTE A PANDEMIA. P. 2

O estacionamento 
fechado ontem pela 

Prefeitura funcionava 
desde 2017 em Área de 

Preservação Ambiental

RECREIO
SEM BAGUNÇA
Prefeitura fecha 
estacionamento que 
funcionava dentro de reserva 
ambiental e Comlurb limpa a 
Estrada dos Bandeirantes. P. 2
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CRIME AMBIENTAL

CONSUMO

Prefeitura fecha 
estacionamento 
irregular no 
Recreio
Funcionava dentro  da reserva ambiental desde 
2017, com capacidade para 70 carros, a R$ 20 cada

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

O estacionamento fechado pela prefeitura no Recreio funcionava desde 2017

A 
Prefeitura do Rio, por meio de uma operação 
conjunta da Secretaria de Meio Ambiente 
com a Ordem Pública, Guarda Municipal 
e Rio-Águas, e o apoio do 31º Batalhão da 

PM, fechou, ontem, um estacionamento irregular 
que funcionava em área pública, na embocadura do 
Canal do Rio Morto com a Praia da Macumba, no 
Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.

O estacionamento funcionava desde 2017, mes-
mo com várias notificações que exigiam a parali-
sação da atividade. Os invasores quebraram a mu-

reta de separação entre 
a pequena servidão da 
Estrada do Pontal e as 
margens do canal. Eles 
cobravam uma taxa de 
R$ 20,00 por veículo es-
tacionado. A capacida-
de do estacionamento 
ilegal era de aproxima-
damente 70 veículos.

A atividade não ti-
nha alvará de funcio-
namento, estava em 

área pública, em Faixa Marginal de Proteção do 
Rio Morto e dentro da Área de Proteção Ambien-
tal (APA) de Grumari, não podendo ser o terre-
no utilizado para nenhuma finalidade, a não ser 
como área de manobra das máquinas que fazem 
o desassoreamento do Canal do Rio Morto. A APA 
tem 966,32 hectares e foi criada por decreto mu-
nicipal, em 1986.

“Mais um crime ambiental sendo combatido. 
Vamos reverter o vale-tudo que só beneficia as ati-
vidades econômicas ilegais”, disse o secretário de 
Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.

Os invasores 
quebraram a mureta 
de separação entre a 
pequena servidão da 
Estrada do Pontal 
e as margens do 
canal e cobravam R$ 
20,00 por carros

Gastos com supermercado cresceram na pandemia
No segundo semestre do ano, as compras com supermercados continuaram maiores do que eram no período pré-pandemia

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

dos produtos em alta tam-
bém influenciaram este au-
mento. Nos últimos meses 
do ano, com mais flexibili-
dade sobre as medidas de 
isolamento, os gastos com 
supermercado apresenta-
ram uma pequena queda, 
já que parte da população 
voltou a comer em restau-
rantes ou optaram por pe-
dir refeições por delivery, 
por exemplo”, completa 
Larissa Brioso, educadora 
financeira da Mobills.

TICKET MÉDIO
Apesar das variações com o 
total de gastos, o ticket mé-
dio por usuário não apre-
sentou grandes alterações. 
Em janeiro, o ticket médio 
era de R$ 342,92. Em maio, 
mês do maior pico do ticket, 
a média era de R$ 424,68, o 
que equivale a um aumen-
to de 24% em comparação 
com janeiro. Em dezembro 
a média de gastos registra-
dos ficou em R$ 343,98, um 
valor muito próximo dos 
gastos registrados no pri-
meiro mês do ano.

Em relação ao método de 
pagamento, 28,4% das tran-
sações estão associadas a 
um cartão de crédito.

A Mobills, startup de gestão 
de finanças pessoais, ana-
lisou dados de mais de 42 
mil usuários do aplicativo 
em todos os meses de 2020, 
e constatou que os gastos 
com supermercado aumen-
taram 28% entre março, 
início da pandemia no Bra-
sil, e dezembro. As despesas 
registradas com alimenta-
ção no último mês do ano 
para essa base de análise 
foram de R$ 3.725.368,89, 
enquanto o ticket médio 
foi de R$ 343,98. O mês que 

apresentou o maior pico de 
gastos nessa categoria foi 
julho, com um percentual 
57% maior do que o total 
gasto em março.

Em março, os gastos re-
gistrados com supermerca-
do tiveram uma queda de 

13% em comparação com 
janeiro. Porém, a partir de 
abril, as despesas nessa ca-
tegoria aumentaram com 
base nos dados da amos-
tra Julho foi o mês com o 
maior pico de gastos com 
supermercado, registran-
do um percentual de 36% 
maior do que o do primeiro 
mês do ano e 57% maior do 
que o total registrado em 
março.

PEQUENAS QUEDAS
No segundo semestre do 
ano, as compras com su-
permercados continua-
ram maiores do que eram 
no período pré-pandemia, 
porém foram apresentan-
do uma tímida queda mês a 
mês, terminando dezembro 
com um total de gastos 12% 
maiores do que em janeiro 
e 28% maiores do que em 
março.

“Conseguimos perceber 
com essa análise que em 
março, com toda a incer-
teza sobre a pandemia, os 
gastos na maioria das ca-
tegorias foram reduzidos. 
Mas com as famílias pas-
sando mais tempo em casa, 
os gastos com alimentação 
aumentaram. Os preços 

O mês que 
apresentou o 
maior pico de 
gastos nessa 
categoria foi 
julho

Comlurb dá geral  na Estrada dos Bandeirantes
 > A Comlurb iniciou on-

tem uma grande opera-
ção integrada de lim-
peza, roçada e podas de 
árvores, na Estrada dos 
Bandeirantes, em Curi-
cica, na Zona Oeste, in-
cluindo o entorno de es-
tações do BRT. A Compa-

nhia atuou com 63 garis e 
sete agentes de limpeza ur-
bana nos serviços de podas 
de árvores, roçada, capina 
e varrição com remoção de 
resíduos, com apoio de 17 
ceifadeiras, seis soprado-
res, três motopodas e uma 
motosserra.

Foram utilizados quatro 
caminhões, sendo dois bas-
culantes e dois compacta-
dores. Até as 15h haviam 
sido removidas 43,3 tone-
ladas de resíduos e feitas 24 
podas de árvores, sendo 14 
com cesto aéreo e 10 podas 
a pé,  além de uma remoção.

O trabalho, que teve 
início na Estação Praça 
do Bandolim do BRT, em  
uma extensão de 3,47 
quilômetros e 37.832 me-
tros de área verde, será 
finalizado na sexta-fei-
ra, na altura da Estação 
Merck, na Taquara.
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