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A7 GERAL 

E
m junho deste

ano, o valor da
cesta básica caiu
em 10 das 17 capi-
tais pesquisadas
p e l o

Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
Com 4,97%, Aracaju registrou
o maior aumento e Rio de
Janeiro, o menor (-8,23%).

No sexto mês do ano, para
adquirir os gêneros alimentí-
cios básicos que compõem a
cesta, o trabalhador aracajua-
no teve que desembolsar R$
420,03. Em maio, o valor foi
R$ 400,15.

Segundo o Dieese, na varia-
ção anual (de janeiro a junho
de 2020), o preço da cesta em
Aracaju acumula aumento de
19,34%. Já nos últimos doze
meses, a alta é de 9,64%.

A cesta básica mais cara é a

de São Paulo (R$ 547,03),
seguida por Florianópolis (R$
516,97) e Rio de Janeiro R$
512,84). As mais baratas são
de Salvador (R$ 419,18),
Aracaju (R$ 420,03) e João
Pessoa (R$ 430,44). 

Feijão, arroz e leite foram os
produtos que registram as
maiores altas nos preços. Já
tomate, carne e batata, as
menores. 

• Diferente
A Pesquisa Nacional da Cesta

Básica de Alimentos foi con-
feccionada de forma diferen-
te no mês passado, devido à
pandemia do novo coronaví-
rus. Todo o serviço de consul-
ta dos preços teve que ser feito
por telefone, e-mail, internet
e em aplicativos de entrega,
em 16 capitais. 

Na cidade de São Paulo, o
Dieese manteve a coleta de

preços presencial, com núme-
ro menor de pesquisadores e
em horários em que estabele-
cimentos estavam mais vazios. 

As feiras livres, que também
fazem parte da pesquisa regu-
lar, foram excluídas da toma-
da, por razões óbvias.

Entre as capitais pesquisadas, a cesta básica mais cara é a de São Paulo e a mais barata, de Salvador

SEAGRI

Aracaju registra maior aumento no
valor da cesta básica, diz Dieese

EM JUNHO, PREÇO TEVE ALTA DE 4,97%. TRABALHADOR TEVE QUE GASTAR R$ 420,03 PARA LEVAR OS PRODUTOS PARA CASA

Alimentos 

Leia mais, entenda e opine
Acesse:
www.ajn1.com.br

Sergipe tem maior alta na produção de ovos no NE
No 1° trimestre de 2020, em

Sergipe, a produção de ovos de
galinha foi de 5,3 milhões de
dúzias, resultando em um
aumento de 22,5% em relação
ao 1° trimestre de 2019. A varia-
ção positiva foi a maior encon-
trada na região Nordeste, segun-
do relatório da produção pecuá-
ria apresentado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Também cres-
ceu em 19,7% o efetivo de gali-
nhas em relação ao número de
cabeças: de 699 mil para 837 mil
cabeças no mesmo período.

"Esse resultado vem a confir-
mar a força da agropecuária ser-
gipana, que vem crescendo nos
últimos dez anos, fazendo o esta-
do sustentar posições significa-
tivas na produção regional, a
exemplo de grãos como milho
e arroz, além da laranja e da
cana de açúcar. Tenho certeza
de que, assim como a bovino-
cultura leiteira e a ovinocapri-
nocultura, a avicultura conti-
nuará crescendo em nosso esta-
do”, avalia o secretário de Estado
da Agricultura, André Luiz
Bomfim.

A produção de ovos em
Sergipe é ainda maior, conside-
rando a produção de pequenos
e médios avicultores que forne-
cem ovos caipira, mas não cons-
tam no levantamento do IBGE.
A metodologia utilizada pelo
Instituto registra apenas dados
das granjas com capacidade de
alojamento de pelo menos 10

mil galinhas poedeiras.

• Projeto
O consultor do PNUD que

presta assessoria aos aviculto-
res do projeto Dom Távora,
Daniel Nakabayashi, afirma que
o governo estadual tem estimu-
lado a produção de ovos caipi-
ra e ovos de capoeira. “O pro-
jeto Dom Távora está apoiando
a formalização do primeiro
entreposto de ovos de Sergipe,
com selo do Serviço de Inspeção
Estadual (SIE) para produtores
familiares. Um dos exemplos é

a Rede de Produtoras de Ovos
Caipira e de Ovos de Capoeira
de Poço Verde. Os projetos
apoiados pelo Dom Távora em
Sergipe apresentaram aumen-
to significativo na produção, que
hoje supera 6.400 dúzias de ovos

produzidos por mês - isso no
inverno, quando temos dimi-
nuição na produção. A estima-
tiva é que a produção seja ainda
maior no verão”, estima.

Pelos dados do Projeto Dom
Távora, a cadeia produtiva da
avicultura foi a que mais rece-
beu investimentos do governo
estadual, depois da ovinocultu-
ra. Foram beneficiadas 909 famí-
lias com a implementação de 44
projetos com atividade de avi-
cultura caipira, em 10 dos 15
municípios da área de atuação
do projeto em Sergipe, realiza-
do pelo governo do estado (via
Seagri) em parceria com o
Fundo Internacional de
Financiamento Agrícola (FIDA).

DESTAQUE 

Justiça manda Deso refaturar
contas de 40 mil residências

ÁGUA

O Ministério Público Estadual (MPE) obteve liminar favo-
rável em Ação Civil Pública ajuizada pela Promotoria de
Justiça dos Direitos do Consumidor para que a Companhia
de Saneamento de Sergipe (Deso) promova, no prazo de
10 dias, o refaturamento de todas as contas de serviço dos
consumidores de Aracaju, lançadas no mês de abril/20, que
foram acrescidas de resíduos do crédito de consumo da
fatura do mês de março. A Deso afirmou ontem (6) que
ainda não tinha sido notificada da decisão judicial.

O resíduo deverá ser cobrado pela real média histórica de
consumo dos últimos seis meses, tanto das unidades que
tiveram aumento de até 10 m³ da sua média como aquelas
que experimentaram aumento da sua média acima de 10
m³, sem a cobrança de encargos pelo eventual inadimple-
mento do usuário, bem como com a compensação de valo-
res para os consumidores que efetuaram o pagamento.

Além disso, a liminar determina que a Deso disponibilize,
também em 10 dias, call center com funcionamento ade-
quado e gratuito para atender os consumidores para regis-
tro de reclamações sobre faturas, demandas de usuários
sobre informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou
cancelamento de contratos e serviços, devendo promover,
em igual prazo, ampla divulgação do número de contato
do serviço, sem prejuízo de manutenção do atendimento
por outros canais, inclusive no site.

• Encargos
A Companhia também não poderá cobrar quaisquer encar-

gos financeiros pelo atraso no pagamento das faturas emi-
tidas em abril de 2020, com reclamações formalizadas no
serviço de atendimento ao consumidor, ou na hipótese de
refaturamento, sendo disponibilizada nova data para paga-
mento correspondente.

“Foram aproximadamente 40 mil consumidores de Aracaju
que receberam suas contas de abril com resíduo do mês de
março, cuja cobrança foi feita de forma inadequada, com
valores que superam e muito a média de consumo real. O
serviço de atendimento ao usuário, não funcionando ade-
quadamente, impede qualquer movimento do consumidor.
Tudo que o consumidor não precisa nesse momento difícil
é ter mais uma preocupação”, pontuou a promotora de
Justiça Euza Missano.

Variação positiva na produção de ovos em Sergipe foi a maior encontrada
na região Nordeste

SEGUNDO PESQUISA
DO DIEESE, NA 
VARIAÇÃO ANUAL, O
PREÇO DA CESTA NA
CAPITAL SERGIPANA
ACUMULA ALTA DE
19,34%

CADEIA PRODUTIVA
DA AVICULTURA
RECEBEU 
INVESTIMENTOS DO
GOVERNO ESTADUAL,
ATRAVÉS DO
PROJETO DOM
TÁVORA


