Geral

Tribuna da Bahia

Quarta, 27/10/2021

Alta do combustível faz
motoristas reduzirem
uso de carro na capital
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entindo o impacto diretamente no bolso a
cada reajuste nos
combustíveis, os motoristas da capital baiana se surpreenderam após procurarem os
postos de gasolina na manhã
de ontem (26). Seguido de um
novo aumento anunciado pela
Petrobras, em alguns postos
de abastecimento o preço
pelo litro da gasolina comum
chegou a R$ 7,09 e a gasolina aditivada R$ 7,39; valores
que antes do reajuste apontavam em média R$ 6,11 o litro. No entanto, se o consumidor tiver paciência e pesquisar bastante pode encontrar o combustível pelo valor
de R$ 6,70 o litro.

Quem precisa se deslocar constantemente ou quem
usa como meio de trabalho,
reclama sobre os reajustes
abusivos diante dos combustíveis. O supervisor administrativo Edilson Silva, diz que
utiliza seu veículo como meio
de transporte para ir trabalhar
e com a gasolina mais cara,
fica impossível sustentar o
orçamento.
“Tá cada dia mais complicado sair no conforto de
seu veículo para ir trabalhar
ou ir para um passeio com a
família devido a esses aumentos que não param. Faço
uso do meu carro para ir trabalhar, porque o deslocamento se torna mais fácil, mas
vejo que esses dias terei que
optar pelo metrô e ônibus, não
vejo outra solução, o orçamento não aguenta tanto rea-

Primeira etapa da nova avenida
Adhemar de Barros é entregue
A Avenida Adhemar de
Barros, em Ondina, está de
cara nova após a conclusão
da primeira etapa das obras
de requalificação realizadas
pela Prefeitura. Além de proporcionar melhorias urbanísticas, a iniciativa no local
trouxe o conceito de Ruas
Completas - similar ao implantado na Rua Miguel Calmon (Comércio) - promovendo mais segurança e conforto a pedestres e ciclistas,
através da distribuição democrática do espaço viário. As
intervenções foram entregues pelo prefeito Bruno
Reis nesta terça-feira (26),
em cerimônia que contou
com a presença de lideranças comunitárias e gestores
municipais.
Desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira
(FMLF), o projeto de requalificação trouxe mudanças
significativas para quem tra-

fega pela via, que possui forte
atividade comercial, além de
conexão com a Avenida Anita
Garibaldi e com a orla de Ondina. A primeira etapa das
obras teve duração de oito
meses e compreendeu um
trecho de 1,2 km de extensão,
entre o monumento Meninas
do Brasil (conhecido com as
Gordinhas de Ondina) e o
campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O investimento foi de mais de R$12
milhões.
O chefe do Executivo municipal lembrou dos projetos
realizados na região para
melhoria da infraestrutura e
da qualidade de vida de quem
vive ou passa pela região. “ A
Avenida Garibaldi foi toda recuperada, a Rua Sabino Silva
está em obras. Caso seja possível ter o Carnaval, estaremos preparados, com toda
essa área preparada e requalificada”, acrescentou.
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MELHORIA
As obras da primeira etapa duraram oito meses

juste.”
Em média, para abastecer um tanque veicular atualmente, os motoristas gastam
R$ 350,00, porém isso depende de cada tipo de veículo
e da maneira que o transporte é utilizado.
“Os gastos dependem
muito do tipo de utilização do
veículo, naturalmente os motoristas de aplicativos e taxistas que têm o uso mais intenso acabam tendo um gasto
elevado, por motivo do trabalho. Em geral, é um aumento
significativo, porque hoje um
tanque cheio de gasolina em
média custa R$ 350,00, e para
aqueles que utilizam diariamente chegando a rodar dois
mil quilômetros por semana,
se torna um impacto violento
ultrapassando a média estimada”, destaca Radiovaldo
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PECHINCHA
Se o consumidor tiver paciência, pode encontrar por um preço mais em conta
Costa, diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro).
Motorista de aplicativo
por quase dois anos, Rodrigo Santos diz não saber se
irá permanecer na função devido os valores da gasolina.
“A cada aumento se torna uma
incógnita em querer continuar ou não rodando por aplicativo, atualmente só conse-

guem economizar aqueles
que rodam com o GNV, e olhe
lá. Tá difícil pra todo mundo!”
Diante de possíveis reajustes encontrados pelos motoristas no Gás Natural Veicular (GNV), a equipe da Tribuna
da Bahia entrou em contato
com a Companhia de Gás da
Bahia (Bahiagás) que informou por meio de nota, que o
último reajuste da tabela tari-

fária de gás natural aconteceu
no dia 02 de outubro deste
ano, conforme Resolução Nº
49 da Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes
e Comunicações da Bahia
(AGERBA), publicada na edição do Diário Oficial do Estado de 02 de outubro de 2021,
no valor de 3,3% (média de
todos os segmentos).

Bahia criou mais de 11 mil novos postos de trabalho
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A geração de emprego
e renda continua registrando bons índices na Bahia,
mesmo com todas as
dificuldades ocasionadas
pela pandemia. O Cadastro
Nacional de Empregados e
Desempregados (Caged)
divulgado nesta terça-feira
(29) mostrou que o Estado
teve um saldo de 11.345
postos de carteira assinada durante o mês de
setembro. Foram 61.793
novas vagas e 50.448
desligamentos, de acordo
com dados catalogados
pela Superintendência de
Estudos Econômicos e
Sociais da Bahia (SEI),
ligada à Secretaria do
Planejamento. O incremento de 0,63% em comparação ao mês de agosto
deixa a economia baiana
no topo da geração de
trabalho na Região Nordeste, em relação ao acumulado do ano: nos nove
primeiros meses de 2021,
a Bahia gerou 109.999
novos postos. Atualmente,
há 1.813.774 trabalhadores
com vínculo formal em
atuação.
Nos dados absolutos
da região, a Bahia também
foi bem na fita, ocupando a
quarta colocação na
geração de postos CLT.
Como um todo, o Nordeste
criou 90.678 oportunidades
na formalidade. As novas
vagas foram geradas em
todas as cinco grandes
áreas que movem o mercado de trabalho baiano. Os
setores de comércio e
serviços continuam mostrando sua força na produção: ambos geraram,
respectivamente, 3.656 e
3.243 vínculos empregatíci-

MÃO-DE-OBRA
Foram 61.793 novas vagas e 50.448 desligamentos, de acordo com dados da SEI
os, com destaque para a
manutenção e reparo de
veículos automotores e
motocicletas. A indústria,
por sua vez, gerou 3.070
novas oportunidades,
enquanto a construção e o
conjunto de atividades
agropecuárias, pesca,
produção portuária e
aquicultura abriram mais
803 e 573 postos formais
em cada ramo. Para a
Secretaria do Planejamento, o incremento é um
reforço de que a economia
baiana está trilhando mais
passos na retomada da
geração de renda e emprego para a população.
“Mês a mês, os dados
nos dão a certeza de que
caminhamos no sentido da
recuperação da nossa
economia e ficamos mais
uma vez satisfeitos por
constatar o resultado dos

esforços que o Governo do
Estado têm feito nesta
direção”, avaliou o vicegovernador e titular da
Seplan João Leão, que se
lançou em missão internacional durante a última
semana para atrair mais
investidores para a Bahia e
acelerar a geração de
novas vagas de trabalho,
tirando um maior número
de pessoas do grupo dos
desempregados e dos
desalentados (aqueles que
procuravam emprego, mas

desistiram devido ao
desânimo causado pela
falta de oportunidades). A
pasta de Planejamento
atribui o aumento de novos
postos de trabalho ao
retorno gradual às atividades proporcionado pela
queda nos números da
pandemia e no avanço da
vacinação, além do crescimento acumulado de 11,6%
vivenciado pelo setor de
serviços, considerado o
‘carro-chefe dos empregos’
da Bahia.

