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Mais de 200
mil já usam
app para
checar preços
EM TEMPO REAL O aplicativo
Preço da Hora Bahia já foi
baixado por mais de 200 mil
baianos - 100 mil nos últi-
mos doze dias. O app permi-
te encontrar o produto mais
barato em sua região e foi
lançado pelo governo do es-
tado em 11 de abril. Com
mais de 3,2 milhões de notas
fiscais eletrônicas emitidas
diariamente na Bahia, o app
mostra em tempo real as co-
tações para mais de 500 mil
produtos. Basta digitar o no-
me do item ou fazer a leitura
do código na embalagem.

O aplicativo está disponí-
vel para os sistemas Android
e iOS. Também é possível fa-
zer a consulta no site preco-
dahora.ba.gov.br.

Os preços são pesquisados
com auxílio da geolocaliza-
ção, em um raio definido
pelo usuário, variando de 1 a
30 km de distância.

Com o app, o usuário pode
pesquisar sem sair de casa.

Também é possível ter aces-
so a telefones, endereços e
rotas para os estabelecimen-
tos cadastrados, além de lis-
tas de cotações para até 40
itens. Dá também para
acompanhar o histórico de
preços da maioria dos pro-
dutos e também visualizar
em um mapa os três locais
com preços mais baixos.

As informações têm como
fonte exclusiva as notas fis-
cais armazenadas na Secre-
taria da Fazenda, conforme
lembrou o secretário Manoel
Vitório. "Isso reforça a im-
portância de se pedir a nota
fiscal em todas as compras”.
Com o Preço da Hora Bahia,
enfatiza, “cada usuário eco-
nomiza, e todos ganham".

Às vezes, ao chegar no lo-
cal, o preço pode diferir. O
diretor de Produção de In-
formações da Secretaria da
Fazenda, Jadson Bitencourt,
explica que isso geralmente
acontece com preços prati-
cados em promoção.

Como os preços são obti-
dos com informações de no-
tas já emitidas, podem va-
riar depois. O estabeleci-
mento não é obrigado a ga-
rantir um valor que tenha si-
do praticado em promoção
ou situações como vendas a
usuários fidelizados, des-
contos por pagamentos à
vista ou promoções relâm-
pago, entre outras.

As infor-
mações
têm como
fonte
exclusiva
de ali-
mentação
de app, as
notas
fiscais
arma-
zenadas
na Sefaz
do estado

FILHOTE DE JACARÉ APARECE EM
CONDOMÍNIO DE SÃO CRISTÓVÃO

SUSTO Uma situação inusitada intrigou mo-
radores do Condomínio Residencial Verde
Vida, que fica na Av. Aliomar Baleeiro, em
São Cristóvão. Um filhote de jacaré foi en-
contrado na portaria do condomínio e resga-
tado pela Guarda Municipal, ontem. A infor-
mação rapidamente se espalhou entre os
moradores do local e um áudio divulgado
pelo Whatsapp informava que o réptil já es-
tava no local desde a madrugada. Tanto a
Guarda Municipal quanto a Copa, a Compa-
nhia de Polícia de Proteção Ambiental, foram
contactadas para resgatar o animal.

DIVULGAÇÃO

Filhote de jacaré foi retirado por guardas municipais

MULHERES QUE
DERAM À LUZ FARÃO
TESTE PARA VÍRUS

RESULTADO EM 24H Mulhe-
res que deram à luz e que es-
tão internadas na Materni-
dade Climério de Oliveira,
da Universidade Federal da
Bahia (Ufba), serão testadas
para covid-19. Desde on-
tem, todas as pacientes
puérperas assintomáticas do
hospital universitário pas-
sam por coleta de sangue,
para que sejam feitos exames
de PCR para detectar a pre-
sença - ou não - do novo co-
ronavírus. As coletas serão
feitas todas as manhãs, por
residentes da pediatria.

Drauzio elogia
Rui e Neto no
combate ao
coronavírus
RECONHECIMENTO O médico
Drauzio Varella elogiou o
combate ao coronavírus em
Salvador e na Bahia, espe-
cialmente a parceria do pre-
feito ACM Neto (DEM) e do
governador Rui Costa (PT).

Em entrevista à rádio Me-
trópole, ontem, Drauzio
destacou que os dois, que
são adversários no lado polí-
tico, "são homens civiliza-
dos" e entendem a gravidade
do momento.

O médico disse ainda que
a Bahia tem uma situação
"razoável" no combate à co-
vid-19. "Se comparar com os
outros estados do Nordeste e
de outras áreas, como o Nor-
te, a situação da Bahia é ra-
zoável. Não estou dizendo
que não é grave, é grave no
mundo inteiro e no país in-
teiro. Mas é uma situação
que está sendo relativamen-
te bem controlada. Eu acho
que se deve a essa harmonia,
homens públicos que têm
uma noção da gravidade do
problema e colocam o en-
frentamento como priorida-
de", afirmou.

Acho que a Bahia tem
uma situação privilegiada,
um governador e um
prefeito que são homens
civilizados, o que hoje em
dia não é pouco, e que
entendem que a situação é
grave e que não admite-se
nenhuma politização"
Drauzio Varela

Médico
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