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Crise: mais de 70%
das famílias baianas
estão endividadas
LARISSA NUNES
ESTAGIÁRIA

D

e acordo com uma
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), elaborada pela Fecomércio-BA e CNC, o mês de
setembro registrou a quinta
alta consecutiva atingindo
72,2% de famílias endividadas em Salvador, maior patamar desde julho de 2013. Atualmente 672 mil famílias estão com algum tipo de dívida,
resultando em 51,6 mil a mais
em relação ao mesmo período do ano passado.
“Neste mesmo período do
ano passado o percentual visto foi de 30,8%, não muito diferente do atual. Porém, se a
análise for feita desde o início

do ciclo de alta da inadimplência, abril deste ano (23,2%),
houve um aumento de 88 mil
famílias com contas em atraso em apenas cinco meses”,
informa o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.
Segundo a pesquisa, o
aumento do endividamento
está sendo puxado pelo cartão de crédito em seguido pelos carnês. O primeiro está
entre 92,2% dos endividados,
um pouco mais alto do que
agosto (91,8%) e setembro de
2020 (90,5%). E o segundo figura como modalidade de
crédito para 13,3% entre os
endividados, mesmo percentual do mês anterior, porém,
mais que o dobro do visto no
ano passado (6,2%).
“Temos que lembrar que
a soma de todos os tipos de

Polícia Militar lança Operação
Safra 2021/2022 nesta quinta
Com o objetivo de coibir
roubo a maquinários e
insumos nas fazendas e rodovias, a Polícia Militar da Bahia
lança às 9h30 desta quintafeira (23) a Operação Safra
2021/2022, que está na 8ª
edição, no município de Barreiras. O evento contará com
a presença do comandante
geral da PM, coronel Paulo
Coutinho. As ações serão voltadas para toda região oeste,
que compreende 24 municípios numa área total de
116.677 km². Nos últimos sete
anos, a Operação resultou na
prisão de 174 pessoas em flagrante e apreensão de 270
armas de fogo.
A região oeste é a principal produtora de grãos na
Bahia com destaque para os
cultivos de soja, algodão, milho e café. Dessa forma, o
agronegócio representa uma
expansão considerável da
economia baiana além de
gerar emprego e renda.
Com o custo de milhões
de reais, insumos, equipa-

mentos e máquinas agrícolas
se tornaram alvos de quadrilhas especializadas. Para
combater essa modalidade de
crime, a Operação Safra 2021/
2022 vai realizar ações nos
próximos seis meses nos corredores viários com rondas
rurais, nas rodovias e através
do policiamento aéreo, devido à extensão do território,
com abordagens, visitas a
imóveis e bloqueios nas áreas rurais e divisas com outros
Estados.
“Conseguimos nos últimos anos diminuir as ocorrências e, com isso, conquistamos
uma situação bastante favorável no quesito segurança no
setor rural da região oeste. É
importante ressaltar que a
Operação Safra é tão positiva
que interfere nos índices dos
crimes nos grandes centros
urbanos, por conta da ocupação de espaço na zona rural.”,
destaca o coronel Osival, comandante do Comando do
Policiamento da Região Oeste (CPRO).

dívida supera os 100%. Isto
acontece por ser uma resposta de múltipla escolha, ou
seja, o consumidor pode está
endividado no cartão, no carnê ou em qualquer outro financiamento, ao mesmo tempo”,
esclarece Dietze.
O estudante de gastronomia Diego Bispo, conta que
até mesmo antes de ficar desempregado durante a pandemia, alguns acordos com financeiras de cartão de crédito deixaram de ser pagos.
“Com o desemprego as
minhas dívidas só fizeram aumentar. Antes mesmo da pandemia e empregado, já possuía acordos em atrasos pelo
fato de está priorizando outras dívidas, como pagamento de água, luz e internet. Atualmente esses acordos estão
parados e por consequência
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Dividas relacionadas ao uso do cartão estão no topo da lista dos devedores
os juros virão em alta quando eu voltar a pagar novamente.”
A Fecomércio-BA analisa
que o impacto do endividamento pressiona, sobretudo,
as famílias de renda mais baixa, na qual a taxa de famílias
com renda inferior a 10 salários-mínimos e que possuem
algum tipo de dívida corres-

ponde a 75,2%, diferente dos
41,2% de endividados com
renda superior a 10 saláriosmínimos.
A auxiliar administrativa
Alessandra Conceição, diz
que mesmo tendo uma fonte
de renda abaixo do esperado, tenta sanar as dívidas renegociando com as financeiras.

“Mesmo trabalhando e
tendo minha renda todo mês,
às vezes é difícil conseguir
pagar todas as dívidas, é pagando uma parte e devendo
outra. Aos poucos estou tentando manter os boletos em
dias e procurando dialogar
com acordos financeiros no
intuito de obter descontos que
cabem no meu orçamento.”

Reservatórios do Nordeste operam quase no limite
LILY MENEZES
REPORTER

Ficar sem eletricidade,
mesmo que por alguns minutos, já causa dor de cabeça a
qualquer um, não importa se
é a família com seus afazeres diários ou o comerciário
que precisa manter as
maquinetas de cartão funcionando. Entretanto, com a ausência de chuvas dos últimos tempos, a situação anda
bem complicada para as hidrelétricas, responsáveis por
gerar 70% da luz que chega
aos ambientes. O Nordeste é
servido quase em sua totalidade pela Bacia do São Francisco, que tem dois dos seus
três reservatórios operando
com menos da metade da
capacidade. A análise mais
recente do Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS)
mostrou que a usina elétrica
de Sobradinho está em
42,5% do seu compartimento, enquanto a Três Marias

funciona praticamente no
mesmo volume (42,44%). O
nível na usina Luiz Gonzaga
(anteriormente Itaparica), na
divisa entre a Bahia e
Pernambuco, está em melhor
desempenho, com 65,4% de
capacidade.
Somada com a usina de
Irape, situada na bacia do
Jequitinhonha e operando
com 24,7% da capacidade, o
sistema do Nordeste funciona com 43,4% do volume útil,
cenário bem diferente do
vivenciado pela bacia do Sudeste, que está com 17,6% de
sua capacidade por conta da
maior estiagem dos últimos
91 anos.
Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral da ONS, não vê a
possibilidade de um apagão
em terras nordestinas. Pelo
contrário: em entrevista, chegou a apontar a bacia do São
Francisco como ‘caixad’água do Brasil’, que daria
apoio às regiões onde os reservatórios estivessem mais

secos, impedindo que medidas como o racionamento e
o rodízio sejam adotadas com
mais frequência. “No Nordeste, que durante tanto tempo
teve problema de escassez,
a água hoje está lá. E isso
será importante para o atendimento de ponta e no fim do
ano”, declarou.No momento,
os nove estados da região
conseguem gerar 18994
megawatts de energia, sendo 7870,3 MW na variante hidráulica, 4798 MW na térmica, 6340,6 MW na eólica e 1,1
MW de energia solar.
Ainda assim, o Governo
Federal tem se apressado na

construção de mais usinas,
temendo que o apagão possa acontecer durante o verão,
quando normalmente as pessoas consomem mais energia;
quatro
unidades
fotovoltaicas devem ser
erguidas no Parque Terra do
Sol, na cidade de Oliveira dos
Brejinhos. Outra iniciativa,
adotada pela ONS, consiste
na redução de vazão das usinas para servir ao Sistema Interligado Nacional. Foi o caso
de Xingó, operada pela Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco (Chesf), cujo fluxo
de água foi reduzido para 1500
metros cúbicos por segundo.

