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P
do a um novo aumento nos
preços da gasolina e diesel.
O anúncio foi feito no último
sábado (5) pela Acelen, em-
presa Mubadala Capital que
administra a Refinaria Mata-
ripe (antiga Landulpho Alves).
Com reajuste de R$ 0,11, os
valores dos combustíveis
chegam a seu quarto aumen-
to somente neste ano em
menos de 40 dias.

Segundo o Sindicato do
Comércio de Combustíveis,
Energias Alternativas e Lojas
de Conveniência do Estado
da Bahia (Sindicombustíveis-
BA), os preços praticados pela

ara quem precisa
se deslocar diaria-
mente com seu
carro próprio, terá
que mexer no bolso
mais uma vez devi-

Preços da gasolina e
diesel chegam ao 4º
reajuste só este ano

POSTOS
Motorista não aguenta mais pagar sucessivos aumentos e reclama muito
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Federeção Única dos Petro-
leiros e diretor da Sindipetro-
BA, Deyvid Bacelar, os preços
que vêm sendo anunciados
para os combustíveis vão
além dos valores de importa-
ção.

“Já tínhamos denuncia-
dos desde 2016 quando os
projetos de privatização esta-
vam sendo divulgados, que
nós teríamos monopólios re-
gionais privados que conse-
quentemente causariam au-
mentos nos valores, e tam-
bém desabastecimento dos
derivados de petróleo nesses
locais onde o monopólio teria
um mercado cativo. No caso
da Refinaria Mataripe, já tive-
mos desabastecimento de
óleo combustível para navios,
e a mesma prática preços
bem maiores do que a pró-
pria Petrobras, fazendo com
que os valores oscilem na
Bahia e Nordeste”, destacou

Bacelar.
Procurada pela equipe da

Tribuna da Bahia, a Acelen in-
formou por meio de nota, que
a gasolina e o diesel são com-
modities e seus preços vari-
am conforme as cotações do
petróleo e a variação do dólar,
que soma-se nesta composi-
ção os custos logísticos para
pronta entrega do produto; e
que os reajustes de preços
para baixo e para cima fazem
parte desse mercado.

Ainda em nota, a Acelen
comunicou que disponibiliza
o histórico de preços dos pro-
dutos no site da empresa
conforme estabelece a ANP,
com acesso aberto ao públi-
co e de forma totalmente iné-
dita no mercado de refino no
Brasil, implementa uma polí-
tica de preços independente
e transparente.

Para o auxiliar de cozinha
Maurício Gomes, que traba-
lha distante da sua residên-

cia, o novo reajuste nos com-
bustíveis mexe diretamente
no orçamento. “O carro aca-
ba se tornando um meio de
transporte fácil e mais segu-
ro, melhor do que se arriscar
em pontos de coletivos, po-
rém, com mais um aumento
na gasolina, as coisas já fi-
cam mais complicadas. O
ano nem começou e já temos
aumentos frequentes e infe-
lizmente não temos alternati-
vas a não ser pagar.”

Acelen são os mais elevados
do país.

“Em um espaço de cada
10 dias não só a gasolina,
mas também o diesel vêm
subindo na Bahia chegando
ao um ponto de hoje termos
o produto mais caro do país.
Ou seja, isso é inviabilizar a
economia baiana, entendo
que as autoridades do esta-
do precisam tomar providên-
cias independente se for área
pública, privada ou empresa-
rial. Atualmente, o segmento
nos últimos 12 meses nos
postos teve mais de 6 mil
pessoas desempregadas e a
tendência é ter mais demis-
são, porque não conseguem
enxergar uma perspectiva
positiva, o que vem se tornan-
do algo bastante preocupan-
te”, afirmou Walter Tannus,
presidente do Sindicombus-
tíveis-BA.

Para o coordenador da
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Os preços dos imóveis
residenciais à venda em Sal-
vador subiram em janeiro.
Segundo os dados do Índice
FipeZap, que monitora o va-
lor médio de imóveis anunci-
ados para venda em 16 capi-
tais e 50 das maiores cida-
des do país, o preço do imó-
vel na capital baiana registrou
alta de 0,49% no primeiro
mês do ano. No período de
12 meses, entre janeiro de
2021 e o mesmo mês de
2022, os preços em Salvador
tiveram alta de 2.01%.

“O mercado, nestes últi-
mos dois anos, tem se man-
tido aquecido, principalmen-
te em uma determinada faixa
de renda e produto pelo qual
acreditamos que vai continu-
ar em um ritmo ascendente.
No ano passado, por exem-
plo, o número de lançamen-
tos aumentou em 60% e as
vendas cresceram em 33%
em toda Bahia”, disse o pre-
sidente da Associação de Di-
rigentes de Empresas do

Preços de imóveis residenciais têm alta
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Mercado Imobiliário da Bahia
(Ademi-BA), Cláudio Cunha.

Conforme o levantamen-
to, dos 50 municípios pesqui-
sados e que compõem o ín-
dice, Salvador aparece, no
período de referência, como
a 29º localidade com o maior
preço médio de venda para
imóveis residenciais no que
diz respeito ao metro quadra-
do (m²). Enquanto São Paulo
lidera a lista com o m² a R$
9.751, a capital baiana regis-
tra preço médio de R$ 5.356.
Para o economista Antônio
Carvalho, a alta dos preços
aponta para o crescimento da
procura por residência em
Salvador.

“O aumento dos preços
dos imóveis mostra que o
setor registrou aumento da
demanda. A preferência deve-
se, na minha ótica, a desva-
lorização dos imóveis empre-
sariais pela mudança da for-
ma de trabalho, intensificada
pela pandemia da Covid-19,
com a adoção do trabalho re-
moto e, consequentemente, a
redução do número de empre-
sas que precisam de imóveis

comerciais. Se considerar-
mos que a necessidade de
moradia não sofre retração
(queda), mesmo com a crise,
justifica então a opção dos
compradores por imóveis re-
sidências”, avaliou o econo-
mista.

BAIRROS
Segundo os dados do ín-

dice, os bairros da capital
com maior variação do preço
médio de venda são: Barra
(R$ 7.232 /m²), Caminho das

Árvores (R$ 6,557 /m²), Ondi-
na (R$ 6.183 m), Rio Verme-
lho (R$ 6.085 /m²), Itaigara
(R$ 5.600 /m²), Graça (R$
5.489 /m²), Pituba (5.481 /m²),
Imbuí (R$ 5.378 /m²), Brotas
(R$ 5.248 /m²) e Pernam-
bués (5,244 /m²).

“Em Salvador, há um des-
taque para os bairros da Pitu-
ba, Imbuí, Graça e Barra, que
tiveram relevante número de
empreendimentos”, finalizou
o dirigente das empresas do
mercado imobiliário.

Com recursos da ordem
de R$ 4,2 milhões, o governo
do estado deu início as obras
de ampliação e moderniza-
ção do Colégio Estadual San-
to Antônio das Queimadas -
CESAQ. A parceria que deu
certo no município tem leva-
do muitos benefícios aos
queimadenses, a exemplo da
revitalização da unidade de
ensino que terá o número de
salas de aula duplicado. O
CESAQ localizado as mar-
gens da BA-120, terá três no-
vos pavilhões.

O 1ºbloco será destinado
ao refeitório, bebedouro, pá-
tio, sanitários, deposito de lixo
e gás; o 2º,será direcionado
a oito salas de aula climati-
zadas, pátio, sanitários, sala
de apoio e de servidor. O 3º, a
quadra poliesportiva coberta,
com arquibancada para 200
pessoas sentadas e rampas
de acessibilidade. As obras
recém iniciadas terão dura-
ção de 240 dias.

O colégio que já conta
com oito salas de aula, se-
cretaria, vice-secretaria, sala

Os moradores do Conjun-
to Iolanda Pires e adjacênci-
as, em São Cristóvão, terão a
quadra do bairro transforma-
da em poliesportiva, após in-
tervenção a ser realizada pela
Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Promoção
Social, Combate à Pobreza,
Esportes e Lazer (Sempre). A
ordem de serviço foi assinada
neste domingo (6), na Rua Ste-
lla Mares e, após a conclusão
das obras, a comunidade con-
tará com as modalidades de
aula de vôlei, futsal, basquete,
handebol e baleado.

Com um orçamento su-
perior a R$ 200 mil, o equipa-
mento, conforme fez questão
de destacar o secretário da
Sempre, Kiki Bispo, vai rece-
ber troca do piso, pintura, mu-
retas, traves, tabelas de bas-
quete, rede voleibol, coloca-
ção dos alambrados e calhas
de drenagens, entre outras

Prefeitura fará reestruturação
de quadra poliesportiva

ações.
“Todo esse esforço é para

que os moradores de São
Cristóvão possam ter mais
um espaço de lazer e de de-
senvolvimento de diversas
atividades físicas que discipli-
nam e transformam vidas, em
especial nos bairros mais vul-
neráveis. Essa quadra poli-
esportiva será apenas mais
uma de muitas na cidade
previstas em nosso plano es-
tratégico”, ressaltou Bispo,
completando que o espaço
servirá ainda como multiuso
para eventos.

Também estiveram pre-
sentes na ocasião o deputa-
do estadual Alan Sanches e o
vereador Duda Sanches, que
agradeceram a iniciativa na
comunidade. Dezenas de
campos e quadras estão
sendo entregues pela Sem-
pre como prioridade da atual
gestão.

Empenhado em criar um
ambiente onde as pessoas
sintam-se seguras e pos-
sam expressar quem
realmente são, com igualda-
de de oportunidades, o
Sistema Hapvida abre
processo seletivo para a
vaga de Analista de
Marketing Junior (Trade
Marketing) priorizando
profissionais transgêneros e
negros de Salvador. “Traba-
lhamos para criar ambientes
inclusivos e promover
oportunidades para todas as
pessoas. Nossas vagas

Hapvida abre vaga para
transgêneros e negros

estão abertas para todos os
públicos, porém algumas
priorizamos com o objetivo
de aumentar a
representatividade de
alguns grupos”, afirma
Ricardo Mota, Diretor de
Diversidade e Comunicação
do Sistema Hapvida. Para
participar, os candidatos
devem ter formação em
marketing, administração,
publicidade, comunicação e
áreas afins; pacote office;
disponibilidade para viajar;
possuir CNH e experiência
em eventos.

Governo investe R$ 4,2 mi em colégio
de coordenação, de diretor, de
professores, cozinha, banhei-
ros, biblioteca, laboratório,
deposito, pátio de recreação,
casa de bomba e guarita, ofe-
rece ótima estrutura física e
atende todos protocolos de
exigência da Vigilância Sani-
tária para o início do ano leti-
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vo. Será exigido dos alunos
comprovante de vacinação,
uso de máscara, álcool gel e
distanciamento.

A unidade com mais de
700 alunos do 1º ao 3º ano do
ensino médio matriculados
conta com35 professores e
funciona nos três turnos. Dia-

riamente, o estabelecimento
passa por serviços de higie-
nização em suas dependên-
cias. As obras de ampliação
e modernização do educan-
dário vêm sendo aguardada
com muita expectativa pelos
alunos, professores e direto-
res.

O professor e secretário
de educação de Queimadas,
Rogério Reis, que esteve par-
ticipando da assembleia ex-
traordinária promovida pelo
Consórcio do Sisal, o último
dia 31, na cidade de Valente,
com a presença de prefeitos,
secretários de educação e
de saúde de 18 municípios,
disse que devido à alta de
casos ativos do Covid-19, na
região Sisaleira, foi decido
por unanimidade que as au-
las presencias só serão re-
tornadas dia 7 de março, data
essa que já deverá contar
com os alunos da faixa etá-
ria de 5 a 11 anos, vacinados
com a primeira dose. Duran-
te a reunião em Valente, os

Aulas presenciais em Queimadas
prefeitos presentes, se com-
prometeram em proibir qual-
quer tido de eventos em
seus respectivos municípios.

O último Boletim Epide-
miológico divulgado em
Queimadas registra 180 ca-
sos ativos do Covid-19 e 34
óbitos, o secretário informou
que toda semana tem se
reunido com a equipe de
saúde para fazer comparati-
vos de dados e garante que
o retorno das aulas, será fei-
to mediante testagens de
alunos e profissionais. Ele
espera que a população se
conscientize da gravidade
doença e contribua para ze-
rar o número de casos na
comunidade, lembrando que

vacina salva vidas.
Mais de 4 mil alunos já

foram matriculados e o se-
tor conta com 400 servido-
res, 220 são professores
que lecionam em 22 esco-
las. A frota de veículos é for-
mada por16 ônibus, incluin-
do três adquiridos com re-
cursos próprios do municí-
pio. Nos últimos dois anos,
todas escolas da rede mu-
nicipal receberam serviços
de ampliação e moderniza-
ção em suas estruturas físi-
cas e estão aptas a receber
os alunos obedecendo os
protocolos exigidos pela Vi-
gilância Epidemiológica e
pelo Conselho Municipal de
Educação.

LEVANTAMENTO
Preço do imóvel na capital resgitrou alta de 0,49%
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