
24h | 7Salvador, quarta-feira, 27 de janeiro 2021

Presidente
do BC defende
vacinação
em massa
BANCO CENTRAL O presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto, saiu em de-
fesa da vacinação em massa da população
brasileira e destacou o efeito positivo que a
medida tem sobre novas infecções pela co-
vid-19 e novas internações hospitalares. A
equipe econômica tem ressaltado que a vaci-
nação é necessária para a economia retomar
seu curso. A medida também poderia evitar
um aumento drástico de gastos para bancar
uma nova rodada de auxílio emergencial.

Ao participar de evento promovido pelo
Credit Suisse, Campos Neto iniciou sua apre-
sentação mostrando os picos de casos e mor-
tes por covid-19 observados no Reino Unido
e nos Estados Unidos, citando novas varian-
tes mais contagiosas do vírus.

O presidente do BC reconheceu que esse
recrudescimento da pandemia tende a ter
efeitos sobre a economia no primeiro trimes-
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A capa-
cidade do
Brasil de
administrar
vacinas de
forma mais
intensa é
muito gran-
de. O Brasil
já é o 6º se a
gente pegar
na média
móvel de
vacinas
diárias
Roberto
Campos
Neto

Presidente do BC

Gasolina e óleo diesel
ficam mais caros nas
refinarias a partir de hoje
COMBUSTÍVEIS O preço da
gasolina da Petrobras vai su-
bir pela segunda vez em me-
nos de dez dias nas refina-
rias. Segundo a estatal, o
reajuste será de 5%, para um
preço médio de R$ 2,08 por
litro, a partir de hoje. Na se-
mana passada, a estatal já
havia reajustado o combus-
tível em 7,6%, no primeiro
reajuste do ano. Além da ga-
solina, também será reajus-
tado o preço do diesel, em

4,4%, para R$ 2,12 o litro.
A Petrobras reiterou que

seus preços têm como refe-
rência a chamada paridade de
importação, impactada por
fatores como os valores do
petróleo e o câmbio, de acor-
do com comunicado enviado
pela assessoria de imprensa.

O repasse dos reajustes
nas refinarias aos consumi-
dores finais nos postos não é
garantido, e depende de uma
série de questões, como

margem da distribuição e
revenda, impostos e adição
obrigatória de etanol anidro
e biodiesel.

"Importante ressaltar
também que os preços da
gasolina e do diesel vendidos
na bomba dos postos reven-
dedores é diferente do valor
cobrado nas refinarias pela
Petrobras. Até chegar ao
consumidor são acrescidos
tributos federais e estaduais,
custos para aquisição e mis-
tura obrigatória de biocom-
bustíveis pelas distribuido-
ras, além das margens brutas
das companhias distribui-
doras e dos próprios postos
revendedores de combustí-
veis", informa a estatal.
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O litro da gasolina deve pesar ainda mais no bolso dos consumidores de todo o país nos próximos dias

RESERVAS
PROVADAS DA
PETROBRAS CAEM

ENERGIA A Petrobras con-
cluiu 2020 com reservas
provadas de óleo, condensa-
do e gás natural de 8,816 bi-
lhões de barris de óleo equi-
valente (boe), segundo cri-
térios da SEC (US Securities
and Exchange Commission),
uma queda de cerca de 8%
ante o ano anterior, infor-
mou a petroleira ontem.

Em 2020, foram incorpo-
radas novas reservas em
função da aprovação de pro-
jetos e do bom desempenho
dos reservatórios, com des-
taque para o pré-sal da Bacia
de Santos, resultando em
uma apropriação equivalen-
te a 101% da produção do
ano, afirmou a companhia.

Esse efeito, no entanto, foi
amortecido pelo impacto
negativo derivado da redu-
ção de 32% do preço do pe-
tróleo no ano passado, que é
projetado como preço futu-
ro, conforme critérios da
SEC.

TESOURO DIRETO

5,3%

CUSTO DA
CONSTRUÇÃO SOBE
0,93% EM JANEIRO

PESQUISA O Índice Nacional
de Custo da Construção–M
(INCC-M), medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV),
registrou inflação de 0,93%
em janeiro deste ano. A taxa é
maior que a de dezembro:
0,88%. Com o resultado, o
INCC-M acumula inflação de
9,39% em 12 meses.

A alta de dezembro para ja-
neiro foi puxada pelos au-
mentos da inflação da mão de
obra, que subiu 0,61% em ja-
neiro ante 0,06% em dezem-
bro, e dos serviços, que pas-
sou de 0,38% em dezembro
para 0,48% em janeiro Os
materiais e equipamentos ti-
veram queda na de inflação de
dezembro (2,08%) para ja-
neiro (1,43%).

Já a confiança da constru-
ção voltou a recuar em ja-
neiro. O indicador caiu 1,4
ponto, para 92,5 - próximo
ao nível registrado em feve-
reiro de 2020, antes da pan-
demia do coronavírus.

tre do ano. Em seguida, ele
mostrou dados sobre a vaci-
nação no mundo, com 68,41
milhões de doses já aplica-
das, e os efeitos da imuniza-
ção em Israel, país já bastan-
te adiantado no processo.

Segundo os dados exibidos
por Campos Neto, a partir de
13 dias após a aplicação da
primeira dose da vacina em
Israel, a média móvel de no-
vas infecções entre os idosos

imunizados, num período de
sete dias, caiu drasticamen-
te, de 18,3 para 6,3.

Entre os que não tomaram
a vacina, a média continua
elevada, na casa dos 18. "Se
vacinar rapidamente os mais
velhos, a internação vai para
perto de zero rapidamente",
mencionou.

Com as evidências positi-
vas das vacinas, o presidente
do BC demonstrou confiança

no plano de imunização bra-
sileiro, apesar de impasses
em importações de doses
prontas e de insumos para
fabricá-las no país. "A capa-
cidade do Brasil de adminis-
trar vacinas é muito grande,
o país já é o sexto em vacinas
diárias", afirmou.

Roberto Campos disse
também que o Brasil teve
uma "recuperação impres-
sionante" do crescimento,
com uma "acomodação e
queda recente", mas ainda
em nível acima de antes da
pandemia. O fim dos estí-
mulos na virada do ano, po-
rém, pode se tornar um
"vento contra", admitiu.

"O Brasil está na mediana
para melhor em termos de
impacto dos gastos na recu-
peração", disse durante o
evento. Apesar disso, ele
ressaltou que o País foi um
dos que mais gastaram para
combater os efeitos da pan-
demia e, hoje, tem posição
"desfavorável" em termos de
dívida, com o indicador de
dívida bruta perto de 90%
do PIB.

Neto: "Vacinação é necessária para a economia retomar seu curso"

ECONOMIA

foi o crescimento do estoque de recursos no Tesouro Direto no
ano passado em relação a 2019, encerrando o ano em R$ 62,70
bilhões. Em 2020, entretanto, o total de operações foi de 4,57
milhões, uma média de 381.329 mil operações por mês, uma
queda de 17,02%. As emissões somaram R$ 24,61 bilhões e
demonstraram recuo de 20,30%
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