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Com alta da gasolina,
vendas de veículos
elétricos aumentam
DAVI VALADARES
ESTAGIÁRIO

A

instabilidade do
preço dos combustíveis vem fazendo
com que os motoristas do país se
atentem a uma tendência mundial: os carros
elétricos. Hoje, estão circulando no Brasil cerca de 50
mil unidades e a tendência é
que esse número cresça
cada vez mais rápido. Segundo a Associação Brasileira de
Veículos Elétricos (ABVE), a
venda de carros elétricos deverá crescer mais 50% em
2021 no comparativo anual.
Na Bahia, de janeiro a setembro deste ano, os emplacamentos de veículos eletrificados aumentaram 11% sobre
o total de 2020. Conforme
apontam os dados, foram
vendidos este ano 893 veículos elétricos – no ano passado o número foi de 804.
“Em nove meses de

2021, a Bahia já emplacou
mais veículos elétricos e híbridos do que em todo o ano
de 2020. Continua entre os
dez estados que mais avançam na eletromobilidade no
Brasil. Está no caminho certo. Salvador é um bom exemplo dessa disposição. Ela foi
pioneira em projetos de corredores de ônibus BRT com
veículos elétricos. Lançou
também o IPTU amarelo, uma
das primeiras legislações
brasileira a apoiar a energia
solar. A Bahia é um estado em
que a energia fotovoltaica tem
todas as condições de crescer em conjunto com a eletromobilidade”, elogiou o presidente da ABVE, Adalberto
Maluf.
Segundo ainda a associação, o mercado brasileiro de
automóveis, utilitários e comerciais leves eletrificados já
comercializou 24.146 veículos em 2021. No ano passado foram vendidas 19.745
unidades eletrificadas, cerca

de 1% do total de veículos leves emplacados no Brasil no
mesmo período – 1.950.889.
“Temos o desafio de aumentar a participação dos veículos elétricos e híbridos no
mercado nacional. A eletromobilidade vem crescendo muito no mundo. No Brasil, este
mercado finalmente começa
a crescer, puxado principalmente pelos veículos híbridos. Deveremos fechar este
ano com mais de 30 mil unidades emplacadas”, projetou.
Enquanto avança a venda de veículos híbridos e elétricos, cresce também a oferta de postos públicos de recarga. Segundo levantamento feio pela Tribuna da Bahia,
há disponíveis ao menos dez
pontos de recarga em Salvador. Só o Salvador Shopping,
por exemplo, conta com quatro equipamentos para recarga. Há pontos disponíveis
também no Shopping da
Bahia e no Home Center Fer-
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VEÍCULOS
Venda de carros elétricos deve crescer 50% em 2021 no comparativo anual
reira Costa.
PREÇO
Somando com os híbridos, os carros elétricos representam, como visto, menos
de 2% das vendas totais de
automóveis no país. Isso
pode ser explicado devido aos
preços. O carro elétrico mais
barato do mercado custa R$
150 mil, valor suficiente para
comprar um sedã médio. O
E-JS1 é um dos recentes lançamentos de elétricos no
país, e figura como o mais

Septicemia causou a morte de Gilberto Braga; saiba
Gustavo Cunha, O Globo

Gilberto Braga enfrentava
problemas de saúde nos últimos anos — recentemente,
ele havia sido submetido a
cirurgias na coluna, no coração e no cérebro, quando descobriu um quadro de hidrocefalia. O autor de novelas morreu nesta terça-feira (26), aos
75 anos, após ser internado
com septicemia, uma infecção generalizada.
A septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis (e, mais antigamente,
pelo termo “infecção no sangue”) é uma inflamação generalizada deflagrada pela

resposta do organismo a
uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no
abdômen, na bexiga, na pele
ou no sistema nervoso central.
Em casos graves, a septicemina pode causar falência múltipla de órgãos e o
chamado choque séptico,
quando a pressão arterial cai
abruptamente e não responde ao tratamento. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
estima que a síndrome é uma
das principais causas de
morte no mundo. Idosos, crianças e pessoas hospitalizadas ou com doenças crônicas são mais suscetíveis ao

aparecimento da sepse.
Os sintomas — e também os tratamentos — variam de acordo com o foco originário da síndrome. Especialistas ressaltam, porém,
que, sem a infecção inicial,
não há sepse. Por isso, a
OMS alerta que a maioria dos
casos poderia ser evitada
com cuidados simples, como
lavar as mãos com água e
sabão, manter a carteira de
vacinação em dia e evitar o
uso indiscriminado de antibióticos.
“A verdadeira avant-garde
do relacionamento homoafetivo no Brasil”, definição usada usada pelo amigo e jornalista Bruno Chateaubriand

sobre a união de Gilberto Braga e o decorador Edgar Moura Brasil, mostra bem a importância do casal para a sociedade do país. Os dois estavam juntos há 48 anos - casados desde 2014. Gilberto
morreu na noite da última terça-feira, aos 75 anos, por
causa de uma infecção generalizada.
A festa do casamento reuniu cerca de 50 convidados,
como Gloria Pires, Fernanda
Montenegro, Dennis Carvalho, Deborah Evelyn e Silvio
de Abreu. Bruno Chateaubriand, que participou da cerimônia, diz que o noivos “entraram ao som de ‘Faz parte
do meu show’, de Cazuza”

Músico Letieres Leite morre e é homenageado
Por g1 BA

Morreu nesta quarta-feira (27) o maestro e compositor Letieres Leite, em Salvador. A informação foi confirmada pela produção do artista.
Letieres dos Santos Leite nasceu em Salvador e tinha 61 anos. Ele era
arranjador, compositor,
instrumentista e estava à
frente do Instituto Rumpilezz,
mesmo nome da orquestra
que criou em 2006.
Além de reger a orquestra, o artista era o responsável por todo o conceito - figurinos, ambientação - passando pelas composições e arranjos de sopro e percussão.
Percussionista e saxofonista que acompanhou a
cantora Ivete Sangalo por
mais de 12 anos, o músico
baiano foi o responsável pelos arranjos de muitos sucessos da musa, incluindo
“Festa”, “Empurra-empurra”,
“Tô na rua” e “Abalou”.
Neste ano, Letieres Leite contribuiu com arranjos

para o disco Noturno, de Maria Bethania. Nas redes sociais, ele parabenizou a cantora.
Letieres Leite começou a
“alinhavar as primeiras
ideias” no tempo em que estudava no Konservatorium
Franz Schubert, em Viena, na
Áustria, onde morou por seis
anos. De volta ao Brasil, montou uma escola chamada Academia de Música da Bahia,
onde começou a desenvolver
pesquisas.
Repercussão
IVETE SANGALO, CANTORA
“Meu amigo genial!
@letieresleite. Só aprendi coisas maravilhosas convivendo
com vc. A Deusa música nos
uniu e me presenteou com
essa alma linda que é a sua.
Estou triste por sua partida.
Não esquecerei jamais as
inúmeras contribuições à
música e à minha carreira,
pois o seu talento é poderoso
demais. Nossas viagens e
nossos segredos. Te amo
maestro, por tudo e por nossa amizade eterna . Siga em

talentosíssimo. Hoje é dia de
chorar a partida de
@letieresleite e agradecer
pelo seu legado”.

MAESTRO
Letieres tinha 61 anos
paz.
DANIELA MERCURY,
cantora
“É muito difícil falar de alguém que a gente quer bem
e admira. Que trouxe tanta beleza e novidade. Criador do
@rumpilezz
músico,
arranjador e produtor musical
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CARLINHOS BROWN, cantor
“Estamos muito tristes
com essa partida abrupta do
Maestro Letieres Leite, mas
deixamos o motivo para Deus,
o Criador. Em nós fica o agradecimento a ele e a certeza
de que sua presença, tão forte, significativa e com tantas
inventividades, nos fará imensa falta. Suas atenções com
as origens sempre nos foi
exemplar. Sua generosidade
em seguir levando adiante o
que aprendeu, sobretudo
para os mais jovens, sempre
foi motivo de inspiração para
todos nós. Letieres é do sopro, e o vento de Oyá saberá
como conduzir esse filho de
Xangô, tão talentoso, bom
amigo, e que estava em um
momento brilhante de sua
carreira. Muito triste com a
perda dessa grande alma
colaboradora. Siga em paz,
companheiro, obrigado por
tudo que dividiu conosco”.

barato da lista por R$
149.900. Ele foi desenvolvido
na China em parceria com a
Volkswagen. Além disso, a
modesta estrutura de recarga e a autonomia limitada são
fatores que deixam os modelos a eletricidade ainda distantes do público geral.
TESLA
Pioneira na produção de
carros elétricos, as ações da
Tesla dispararam na última
segunda-feira (25) depois
que a Hertz anunciou que fez

a encomenda de cem mil veículos elétricos. Com a compra, as ações da Tesla subiram mais de 9%, para US$
998. O papel impulsionou o
valor de mercado da montadora para pouco mais de US$
1 trilhão. Em um comunicado, a Hertz disse que os clientes poderão alugar o Tesla
Model 3s a partir do início de
novembro. E ressaltou também que o pedido ajudará os
veículos elétricos a compor
mais de 20% da frota global
da empresa.

Pfizer deve pedir autorização
para vacinar crianças no Brasil
Agência O Globo

A Pfizer anunciou nesta
quarta-feira que pedirá
aprovação para o uso da
vacina Comirnaty, contra a
Covid-19 em crianças de 5 a
11 anos no Brasil. O pedido
será enviado à Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) no próximo mês. A data, porém,
ainda não foi definida.
“A submissão do pedido
junto à ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária) para a aprovação
do uso da vacina
ComiRNAty, da Pfizer/
Biontech, para crianças

entre 5 e 11 anos deve
ocorrer ao longo do mês de
novembro de 2021”, diz a
nota.
A solicitação segue a
linha da que foi enviada ao
Food and Drug
Administration (FDA), nos
Estados Unidos. Um painel
do órgão, formado por
consultores independentes,
já havia recomendado o uso
do imunizante para a faixa
etária na última terça-feira.
Atualmente, a vacina da
Pfizer pode ser aplicada em
adolescentes a partir de 12
anos no Brasil. Também é a
única com autorização da
Anvisa para uso em pessoas menores de idade.

Léo Santana faz show em
Morro de SP durante feriado
Pela primeira vez em Morro de São Paulo, o cantor Léo
Santana será a atração principal da festa Ilha do GG, no
feriado prolongado do dia 14
de novembro (domingo), a
partir das 16h.
Quem quiser curtir o fim
de semana ao lado do Gigante precisa correr, pois os ingressos são limitados e já
estão à venda através da Bilheteria Digital . O evento é
uma produção da Memo

House Experience.
Para a felicidade de
baianos e turistas, o show
inaugura um novo espaço
para eventos na cidade que
promete deixar a ilha pequena. A nova casa de shows “Momentos”, localizada na Quarta Praia, comporta mais de
5000 pessoas e espera receber cerca de 1200 para o
show do cantor baiano, permitindo maior distanciamento
entre as pessoas.

