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Preço do combustível
segue envolvido em
polêmica no Estado
LILY MENEZES
REPORTER

N

este fim de semana, os condutores
baianos tomaram
um novo susto ao
abastecer o tanque
nos postos de combustíveis: apenas a gasolina
tipo A teve um reajuste de R$
0,62 feito pela Acelen, atual
controladora da Refinaria
Mataripe. Com isso, o litro da
gasosa chegou a ultrapassar
os R$ 8 em algumas redes.
O diesel S10 teve um incremento ainda maior, de R$
0,87 por litro.A escalada nos
preços na gestão da empresa criada pelo grupo árabe
Mubadala vem preocupando
os atores envolvidos na venda de derivados de petróleo,
que projetam mais impactos
negativos para a economia
baiana.
“Esse é o quarto aumen-

to que ela pratica esse ano,
elevando o preço em aproximadamente 35%, enquanto a
Petrobrás no mesmo período
praticou um reajuste por volta
de 5%. Isso traz um desnível
concorrencial muito grande
para o Estado”, pontuou
Walter Tannus Freitas, presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de
Conveniência do Estado da
Bahia (SindicombustíveisBA).Além de a Acelen vender
mais caro o combustível refinado na própria Bahia, a associação que representa os
revendedores aponta outras
irregularidades por parte da
Acelen.
“A Acelen não vem praticando o congelamento do
ICMS, determinado pelo Governo do Estado da Bahia, e o
imposto representa hoje um
custo de R$ 2,2442 por litro
da gasolina C”; de R$ 1,3462

no litro do biodiesel S10, e de
R$ 1,3196 no litro do
biodiesel S500", enfatizou
Tannus. O SindicombustíveisBA seguiu os passos do Sindicato dos Petroleiros da
Bahia (Sindipetro-BA) e representou uma ação relacionada a um possível abuso de
poder econômico da Acelen
na Bahia ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Além de não obedecer ao congelamento, a
gestora da Refinaria Mataripe
estaria vendendo derivados
de petróleo com preços diferenciados na Bahia.
A Secretaria da Fazenda
do Estado da Bahia (SefazBA) se pronunciou dizendo
que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços permanece congelado
até o final de março e não
passa por reajustes ‘há vários anos’. “A atual operadora
da Refinaria Mataripe solici-

EM ALTA
Governo da Bahia diz que congelou ICMS, mas preços seguem aumentando
tou esclarecimentos em 27
de janeiro, perto do final do
prazo de vigência da primeira
fase do congelamento, e a
resposta da Sefaz-BA foi encaminhada em 7 de fevereiro, esclarecendo que a empresa deveria parametrizar o
seu sistema de acordo com
a legislação, fixando os preços de referência registrados
em 1º de novembro”. Sobre a
alta nos preços, a Sefaz
elencou a ‘insistência em
dolarizar os valores pratica-

Casos ativos de Covid na Bahia seguem em queda
LILY MENEZES
REPORTER

Aos poucos, o Estado
está conseguindo se refazer
da nova onda de infecções e
óbitos pelo novo coronavírus
vista em fevereiro, impulsionada principalmente pelos
festejos de Ano Novo e o avanço da variante Omicron. O último boletim da Secretaria de
Saúde da Bahia (Sesab)
mostrou uma forte queda nos
indicadores da pandemia,
especialmente no número de
casos ativos e na ocupação
dos leitos de UTI adulto. A semana começou com 3.665
pessoas ainda lutando contra a Covid-19 no Estado. Para
se ter noção da melhora na
Bahia, no dia 07 de fevereiro
eram 30.422 pacientes ativos.
O Laboratório Central da
Bahia (Lacen-BA) também viu
progresso no número de exames positivo, considerando a
melhora ‘consistente’. Se, no
começo do mês passado os
baianos viram caixas térmicas carregadas de testes que
excediam a capacidade diária de análise do Lacen, nos
últimos dias a positividade

caiu, e muito. De acordo com
o centro estadual de análises,
de cada cem testes avaliados, oito dão positivo. Duas
semanas atrás, eram 49 confirmações. Arabela Leal, diretora do laboratório, continua
cautelosa, e afirmou continuar de olho nos números.
“Isso nos dá tranquilidade, mas também nos alerta
para ver o que pode estar passando. Nós passamos por
esses números no final de
2021, com oito semanas
abaixo de 10% de positividade, e depois vimos aquele
aumento no começo de 2022”,
pontuou Leal, frisando que os
números podem voltar a aumentar já que muitos municípios suspenderam as atividades no período correspondente ao Carnaval. Ainda assim, a redução dos testes
positivos surtiu efeito na ocupação dos leitos de UTI. Hoje,
182 das 585 camas exclusivas para atender adultos casos mais graves da Covid
estão ocupadas na Bahia
(31%). Na capital, Salvador, a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou 34% de
ocupação.

Contudo, o espalhamento da Covid em crianças ainda chama a atenção, com níveis altos de hospitalização.
Na Bahia, a ocupação era de
86% até ontem, e em Salvador apenas dois dos trinta leitos de UTI pediátrica estão
disponíveis (93%). Assim,
com as crianças ainda muito
vulneráveis com apenas uma
dose da vacina, estão descartadas medidas de flexibilização mais intensas vistas em
outros estados, como a desobrigação do uso das máscaras em ambientes fechados. “Nós não temos (essa
possibilidade) no horizonte,
achamos precipitada essa
decisão. Em novembro, muitos Estados anunciaram a
retirada de máscaras e tiveram que voltar atrás. Esse vai
e vem fica péssimo, nós vamos com cautela”, disse o
governador Rui Costa.
Vacinação: A Bahia conseguiu vacinar 11,4 milhões de
baianos acima dos 12 anos
com a primeira dose, representando 89,77% do públicoalvo. Já são 10,4 milhões de
vacinados com duas doses
(81,9% de cobertura). Entre-

tanto, o Estado ainda está a
passos lentos na dose de reforço, que consegue proteger
mais da Omicron e de outras
variantes mais contagiosas.
Dos 11 milhões de cidadãos
acima dos 18 anos já habilitados, apenas 3,9 milhões
compareceram aos postos
de saúde para receber o complemento vacinal (35,57% de
cobertura). 632.874 crianças
entre 5 e 11 anos já foram vacinadas com a primeira dose,
representando 42,85% da
população nessa faixa.
Em Salvador, a SMS informou que atingiu 96% do público-alvo de 2,28 milhões de
moradores a partir dos 12
anos com a primeira dose,
91% com a segunda dose ou
dose única, e 50% com a
dose de reforço. Das crianças
entre 5 e 11 anos da cidade,
119.940 já tomaram pelo menos uma dose. 120.527 vacinas de segunda dose estão
paradas nos postos, sendo o
maior número de faltosos na
CoronaVac, com 71.619 doses. Oxford tem 25.380 doses
não aplicadas, e 23.528 pessoas não apareceram para
receber a Pfizer.

Rui entrega equipamentos e
assina convênios no interior

Bruno Reis dá detalhes sobre
possível São João em Salvador

O governador Rui Costa
realizou, na manhã desta segunda-feira (7), no Parque de
Exposições em Salvador, a
entrega de equipamentos
agrícolas e ambulâncias
para diversas prefeituras baianas, além de firmar 125 convênios com 98 municípios e
assinar ordens de serviços
para realização de obras de
infraestrutura urbana, como
pavimentação de ruas, recuperação de praças, construção de sistemas de abastecimento de água e saneamento, reforma de mercados
e estádios municipais, construção de novas estruturas,
como campos de futebol e ciclovias, entre outras melhorias.
Rui Costa ainda entregou oito equipamentos para
quatro consórcios intermunicipais, incluindo usinas de
asfalto. Dentre as cidades
beneficiadas com os convê-

Passado o Carnaval, os
baianos e turistas estão focados em saber se haverá São
João tanto em Salvador, como
no estado. Com a porcentagem de infectados por Covid19 diminuindo gradativamente, segundo informações da
Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), o prefeito Bruno
Reis (DEM) deu detalhes sobre a possibilidade de ocorrer o festejo na capital
baiana.Na manhã desta segunda-feira (07), durante uma
coletiva no Palácio Thomé de
Souza, no Centro de Salvador, o gestor municipal foi enfático ao responder sobre o
questionamento levantado
pelo BNews em relação a realização do São João na cidade.
“Eu até ouvi pela impren-

nios e ordens de serviço estão Feira de Santana, Amargosa, Barra do Choça, Caravelas, Andaraí, Belo Campo,
Itanhém, Luís Eduardo Magalhães, Ubaíra, Várzea do Poço,
Gandu, Jequié, Ubatã e Campo Alegre de Lourdes.
“Esse ato hoje é mais do
que entregas e assinaturas.
Representa um método de
governar em parceria com
prefeitos e prefeitas, tendo
como objetivo fortalecer o ente
municipal e estimular o desenvolvimento das cidades
do interior. Temos muito orgulho das parcerias entre o Governo e os consórcios de saúde e de infraestrutura espalhados pela Bahia. Nós acreditamos muito nessa ideia de
descentralização e não temos medo de empoderar os
consórcios e os prefeitos.
Desta forma, todos saem ganhando”, destacou o governador.

sa que teria São João em
Salvador que a prefeitura já
estava contratando bandas,
deve ser alguém que vai apresentar alguma proposta à prefeitura”, brincou Bruno Reis.
O prefeito ainda comentou que, caso haja alguma
proposta que possa ser pensada para uma possível realização em parceria, haverá
conversa, no entanto, sem a
necessidade de investimentos públicos ou com valor mínimo possível. “[A prefeitura]
está aberta a receber propostas e estudar as possibilidades, mas por parte da prefeitura, não há nenhuma mobilização para realização de micareta ou Carnaval em abril
e, também, para realização do
São João”, finalizou o
prefeito.Fonte; Bocão News

dos para o mercado interno’
como responsável pela forte
pressão inflacionária que os
condutores visualizam nas
bombas dos postos.
Em nota, a Acelen voltou
a afirmar que a política de preços adotada na Refinaria
Mataripe segue critérios que
levam em consideração fatores como custo do petróleo,
dólar e frete. “Nos últimos dez
dias, com o agravamento da
crise gerada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, o preço

internacional do barril de petróleo disparou, ultrapassando os US$ 115 por barril, o
que gerou impacto direto sobre os custos de produção”,
disse a companhia. O
Sindipetro-BA continua defendendo a mudança da política
do Preço de Paridade de Importação (PPI) também adotado pela Acelen, que impede
a prática de preços mais
acessíveis à população nos
combustíveis e no gás de cozinha.

Confiança do empresário do
comércio retrai 2% em fevereiro
O ICEC – Índice de Confiança do Empresário do Comércio, elaborado mensalmente pela Fecomércio-BA,
apontou queda de 2% ao passar de 112,5 pontos em janeiro para os 110,3 pontos em
fevereiro. No entanto, na comparação anual, houve avanço
de 17,1%, quando naquele
mês o ICEC havia sido de 94,2
pontos.
Vale destacar que, entre 0
e 100 pontos é considerado
patamar pessimista, quando
a maioria dos empresários
responde negativamente as
questões sobre a economia e
seus negócios no presente e
no meio prazo. A pontuação de
100 a 200 pontos significa
que os empresários estão otimistas.
“A melhora anual tem a ver
com a ampla abertura da economia e do avanço da vacinação. Lembrando também que
neste mesmo período do ano
passado o país vivia com intensidade a segunda onda da
pandemia, com muitas incertezas. Desta forma, seria natural imaginar um crescimento importante em relação a fevereiro do ano passado”, pontua o consultor econômico da
Federação, Guilherme Dietze.
Para o economista, neste

momento, a queda mensal
vem por conta dos receios dos
empresários com a variante
ômicron.
A queda foi vista de maneira generalizada no ICEC de
fevereiro, nos três sub-índices
que compõem o indicador. O
destaque negativo foi do Índice das Condições Atuais do
Empresário do Comércio (ICAEC), de 3,5% e volta aos 84,6
pontos.
“Embora otimistas em relação ao futuro próximo, empresários recuaram em 1,4%
a avaliação sobre os próximos
meses. O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) caiu 1,4% e atinge
os 147,2 pontos, com cenário
menos positivo para a economia brasileira (139,7 pontos)”,
esclarece o consultor econômico da Fecomércio-BA.
“Apesar do seu auge ter
sido em meados de janeiro,
ela traz incertezas, pois no final do ano passado não estava no radar essa variável e
pegou todos de surpresa,
quando as previsões eram as
melhores possíveis. Ou seja,
há chances de ocorrer algo
parecido novamente no futuro
próximo e que possa trazer
cancelamentos e restrições”
explica Dietze.

