
www.jornalnh.com.br  9.3.2021  TERÇA-FEIRA 9

Comunidade NH

Combustíveis têm nova alta 
e devem subir ainda mais
Preço da gasolina sobe R$ 0,23 nas refinarias hoje. Petrobras 
anunciou o sexto aumento da gasolina e o quinto do diesel este ano 

O preço do combus-
tível vai ficar mais 
caro novamente a 

partir de hoje. A Petrobras 
anunciou ontem novos au-
mentos de 9,2% para a gaso-
lina e de 5,5% para o diesel.

A partir de hoje, o preço 
da gasolina na refinaria so-
be R$ 0,23 e o do diesel sobe 
R$ 0,15, o que deve chegar 
ao consumidor final. Ontem, 
o litro da gasolina comum 
custava em torno de R$ 5,35 
nos postos de combustíveis 
de Novo Hamburgo.

O novo aumento segue os 
preços do petróleo e deri-
vados no mercado interna-
cional, impulsionados pe-
la manutenção do corte de 
produção dos países expor-
tadores de petróleo (Opep). 

O petróleo tipo Brent atin-
giu ontem os US$ 70 pela 
primeira vez desde o iní-
cio da pandemia. O anún-
cio dessa segunda-feira re-
presenta o sexto aumento 
da gasolina e o quinto do 
diesel em 2021. E a tendên-
cia é de que os combustíveis 
continuem subindo.

Para o economista-che-
fe da consultoria  ES Petro, 
Edson Silva, o cenário não 
indica uma interrupção na 
sequência de aumentos.

“Não vejo nenhuma pers-
pectiva a médio prazo de 
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o preço do combustível se 
estabilizar. A menos que 
aconteça uma situação 
mundial que inverta a cur-
va de aumento do preço do 
petróleo. Isso não está no 
horizonte, pelo contrário, o 
barril vem batendo sucessi-
vos recordes”, avalia Silva. 

Política de preços
O economista atribui a 

instabilidade à política de 
preços adotada pela dire-
ção da Petrobras, vinculada 
ao mercado internacional.

“A tendência é a deses-
tabilização se aprofundar. 
Primeiro porque o preço do 
petróleo está em alta. Se-
gundo porque a atitude do 
principal sócio da Petro-
bras, que é o Estado, tem 
sido desastrosa.”

Silva avalia a mudança na 
presidência da estatal e o 
decreto que obriga os pos-
tos a apresentarem uma 
placa com a composição do 
preço como medidas popu-
listas e sem efeito prático.

Comusa reforça campanha pela conscientização
A Comusa – Serviços de 

Água e Esgoto de Novo 
Hamburgo anunciou que 
vai reforçar a campanha de 
conscientização regional 
contra o novo coronavírus.

“Com o aumento nas 
restrições de atividades, 
devido ao alto grau de 
infecção em todo o Estado, 
a Comusa vai reforçar 
sua campanha de verão 
Fecha Pra Preservar, 
aliando a iniciativa a uma 
ação de conscientização 
da comunidade sobre 
a pandemia”, informa a 
companhia. 

Com o nome Comusa 
Contra o Coronavírus, 
o objetivo da autarquia 
é unir as ações do setor 
socioambiental para 
evitar o desperdício de 
água tratada com dicas 
para prevenção contra o 
coronavírus. 

Além do material 
educativo com ações 
simples para evitar a 
doença, a Comusa ainda 
distribuirá máscaras 
descartáveis para a 
população.

De acordo com o diretor-
geral e vice-prefeito de 

Novo Hamburgo, Márcio 
Lüders, a iniciativa é uma 
forma de aliar a autarquia 
às campanhas já iniciadas 
pela Prefeitura e reforçar 
o combate à pandemia, 
relembrando a população 
de cuidados básicos para 
evitar o vírus.

Alerta
 “Estamos há um ano 

no combate à doença e, 
mesmo nesse tempo todo, 
ainda vemos pessoas sem 
máscara, aglomerando 
e não mantendo o 
distanciamento social. 

Hoje, vivemos o pior 
momento da pandemia 
e a população precisa 
entender que, sem 
respeitar esses conceitos 
simples e aguardar a 
vacinação em massa, 
não vamos sair dessa 
situação. E quanto mais 
demoramos para sair 
dela, mais demoramos 
para recuperar nossa 
vida como era antes”, 
pontua. 

Ontem já houve 
distribuição de material 
informativo a moradores 
da cidade.

Filhotes de furão 
resgatados em Canoas

Três filhotes de Furão-
pequeno (Galictis Cuja) 
foram resgatados às 
margens da BR-290, 
após um acidente, 
e encaminhados ao 
Zoológico Municipal de 
Canoas no domingo. 

Os técnicos do Mini 
Zoo estimam que os 
filhotes tenham menos 
de 10 dias de vida. Eles já 
receberam os primeiros 
atendimentos médicos 
veterinários e estão sob 
tratamento intensivo, 
pois requerem cuidados 
24 horas por dia.

“A equipe do Zoo fará 
o que estiver ao seu 
alcance para salvar estes 
bebês”, garante a bióloga 
Patrícia Valentim. 

Na madrugada de 
sábado para domingo, 
um caminhão carregado 
caiu onde se encontrava 
a toca de furões e a mãe 
morreu com o impacto, 
deixando os filhotes 
órfãos.

O furão-pequeno é 

um pequeno carnívoro, 
medindo entre 44 – 
68 cm e pesando entre 
1,2 e 1,8 kg. Apresenta 
pescoço e cauda longos 
e patas curtas, pelagem 
com coloração castanho-
acinzentada no dorso 
e preta no ventre, com 
uma faixa diagonal clara 
que corre desde a face 
até os ombros. 

Ele se alimenta 
principalmente de 
outros vertebrados, 
como roedores, lagartos, 
serpentes e aves. 
Costuma ser solitário, 
mas pode também ser 
visto em casais, às vezes 
com filhotes.

Acredita-se que sejam 
monogâmicos, ou seja, 
tenham apenas um 
parceiro. As principais 
ameaças à espécie 
são a degradação 
e fragmentação 
ambiental, a caça por 
retaliação a eventuais 
ataques a criações e 
atropelamentos.

Além dos impostos
Ainda que boa parte 

do preço final pago pelo 
consumidor pelo litro 
dos combustível seja 
composta por impostos, 
o economista aponta 
que a carga tributária 
não explica a sequência 
de elevações nos 
combustíveis.

“No RS, o ICMS 
aumentou 10,4% no ano, 
enquanto o preço na 
refinaria aumentou 45%. 
Então o problema não 
está no tributo”, conclui.

O Rio Grande do Sul 
está entre os Estados 
com maior percentual de 
ICMS cobrado sobre os 

combustíveis no País. Em 
fevereiro, o presidente 
Jair Bolsonaro 
encaminhou ao 
Congresso um projeto de 
lei que propõe que todos 
os Estados cobrem uma 
alíquota única do tributo. 
Hoje, cada Estado define 
sua alíquota que vale em 
seu território.

“Não é cabível atribuir 
disparada de preços 
à carga tributária. Ela 
realmente é alta, mas 
não é novidade, porque 
é assim nos países 
desenvolvidos, como 
forma de inibir consumo 
e poluição”, conclui.

“Não vejo 
perspectiva a 
médio prazo 
de o preço do 
combustível se 
estabilizar.”

Bichinhos ficaram órfãos em acidente na BR-290

DIVULGAÇÃO/PMC

População diminuindo 
   O hábito de vida do furão é terrestre e 

majoritariamente diurno, embora apresente alguma 
atividade noturna. Vive No Rio Grande do Sul, com 
ocorrência  na Mata Atlântica e no Pampa. Vive em 
áreas abertas, galerias de floresta e até em plantações.  A 
população deste animal vem diminuindo bastante com 
a redução indiscriminada de seu espaço natural.
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