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Porto da Barra:
Banhistas pulam
balaustrada para
ter acesso à praia
LARISSA NUNES
ESTAGIÁRIA

C

om um sol típico de
feriadão, muitas
pessoas aproveitaram para ir às praias da capital baiana. Além de tomar
um banho de mar, muita
gente também participou dos
protestos, o que causou
aglomeração na Barra, principalmente na região do Por-

Quarta, 08/09/2021

to.

Com o acesso controlado pela Guarda Civil Municipal no intuito de tentar garantir o cumprimento de protocolos de segurança estabelecidos pela prefeitura e monitorar o número de pessoas que estavam na faixa de
areia, muitos banhistas pularam a balaustrada para
conseguir chegar até a praia,
o que gerou em fila de espera de 40 minutos.

FERIADO
O sol quase de verão levou muita gente a se refrescar no mar da Barra
De acordo com a Guarda
Municipal, desde o inicio da
manhã de ontem (7) foram
lotados cerca de 50 agentes
municipais para atuar nas fiscalizações de acesso a praia

do Porto da Barra e que o
monitoramento é feito visualmente, percebendo que o local atingiu o limite máximo da
sua capacidade que é 80%.
Quando isso acontece, há

uma restrição de entrada
dos banhistas na praia e
passa somente ter a liberação de saída.
Questionado sobre as
pessoas estarem pulando a

7
balaustrada, o órgão disse
que conteve a situação e aumentou o reforço na região,
além de detectarem ambulantes vendendo suas vestimentas para os banhistas terem acesso à praia, o que
passou a ser também monitorado.
A pasta conclui que as
fiscalizações seguem em
outros pontos da orla e com
mais intensidade no Porto da
Barra até o final do dia, sendo uma operação em conjunto a Secretaria Municipal de
Ordem Pública (SEMOP), Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR), Guarda Civil Municipal
e Policia Militar, que visa monitorar estabelecimentos comerciais, ambulantes e no
combate a poluição sonora.
As praias estão autorizadas a abrirem em Salvador
todos os dias da semana, de
acordo com a Fase Verde de
retomada das atividades, exceto o Porto da Barra que só
pode abrir de terça a domingo. Para ter acesso, é preciso seguir os protocolos de
segurança, como uso de
máscara, quando estiver fora
do mar e distanciamento entre os banhistas.

Procura nos postos diminui com alta da gasolina
Cerca de cinco mil pessoas que atuavam no setor foram demitidas na Bahia este ano
DAVI VALADARES
ESTAGIÁRIO

O combustível está cada
vez mais caro no Brasil. De
reajuste em reajuste, que se
avoluma mês após mês, ir
para o trabalho e passear no
fim de semana tem sido custoso para o bolso dos consumidores que tem, com isso,
buscado priorizar outros meios de transporte ou evitado o
abastecimento. Segundo o
secretário executivo do Sindicato dos Revendedores de
Combustíveis do Estado da
Bahia (Sindicombustíveis),
Marcelo Travassos, a alta no
preço da gasolina nos últimos meses tem levado a
uma diminuição na procura
nos aproximadamente 2.800
postos de combustíveis na
Bahia. O último aumento do
produto registrado nas refinarias foi no dia 12 de agosto, com reajuste de pouco
mais de 3%.
“Este ano já tivemos nove
aumentos em oitos meses e
em percentuais bem acima
do que era praticado anteriormente pela Petrobras. Es-

ses aumentos prejudicaram
tanto o orçamento dos consumidores quanto dos empresários. Digo isso porque
quanto mais caro um produto
maior o custo financeiro de
estocagem e maior o custo
para fazer que seu negócio
funcione. No final, tanto os
postos quanto os consumidores acabam sendo impactados”, disse Marcelo. Conforme ainda o secretário executivo do sindicato, o volume
de vendas atualmente é também menor do que o registrado em ano anteriores. “Temos dois problemas para a
revenda que é o aumento de
custo de movimentação de
vendas e temos uma diminuição na quantidade vendida.
Esses dois fatores fazem com
que a gente tenha uma rentabilidade bastante prejudicada”, relatou.
Sobre as cidades mais
prejudicadas, Marcelo afirmou que são todas no geral,
mas com um agravante na
capital baiana, pois o fluxo e
a demanda são maiores.
“Com certeza Salvador. É a
cidade que mais vende e
quando não se vende perde.

Agora isso não significa que
as cidades de médio porte
não tenham sofrido. Podemos considerar também um
impacto muito grande em cidades turísticas como, por
exemplo, Porto Seguro e Itacaré”, afirmou Marcelo que
lembrou que devido à política
de preços da Petrobras ao
menos 5.076 pessoas que
atuavam no setor foram demitidas na Bahia este ano.
“Neste momento a Petrobras
deveria usar a vantagem
competitiva que ela tem para
amenizar toda essa questão”,
finalizou.
IMPACTO
Para o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia da Bahia
(Corecon-BA), Edval Landulfo, os sucessivos aumentos
no preço dos combustíveis
pesa no bolso de todos, principalmente na rotina daqueles que necessitam dos veículos para desenvolver atividades profissionais. Ele lembra ainda que o aumento encarece também os preços de
outros produtos que são
transportados por rodovias

como, por exemplo, os preços dos alimentos.
“As notícias não são animadoras, pois há uma demanda internacional por petróleo devido à recuperação
econômica em alguns países, o que afeta diretamente
a vida dos brasileiros, porque
a Petrobras tem como referência os preços de paridade de importação e esses valores praticados acompanham as variações no mercado internacional e da taxa
de câmbio”, explicou o economista. radas para o Governo do Estado da Bahia para
a conscientização do enfrentamento ao racismo e ao preconceito contra o diferente
foram consagradas durante
a segunda edição do Prêmio
CAMP da Democracia, a maior premiação voltada para o
marketing político, governamental e de defesa de interesses do Brasil. Os vencedores do certame, idealizado pelo Clube Associativo
dos Profissionais de Marketing Político (CAMP) e composto por três grandes áreas – Exclusiva Eleitoral, Exclusiva Governamental/Insti-

ENCONTRO

Evento do Rotary Brasil
discute educação na pandemia
Com a coordenação dos
Governadores em Rotary Valdomiro Oliveira Júnior e Henrique Gonçalves Trindade,
respectivamente Chair e CoChair e atendendo a uma solicitação do Diretor de Rotary
Internacional (RI), Julio Silva
Santisteban, ocorreu nesse
último fim de semana, de 3 a
5 de setembro, totalmente no

modelo online, com respeito
à todos os protocolos de segurança, o 44º Instituto Rotary do Brasil, evento que envolveu o Brasil e todos os clubes da América Latina.
O 44º Instituto Rotary do
Brasil teve diversas atrações e
seminários, a exemplo, dentre
outros, dos painéis de Liderança Rotaria, diversidade, equi-

Prefeitura retoma aplicação de 1ª,
2ª, e 3ª dose em Salvador hoje
A Prefeitura de Salvador
retoma nesta quarta-feira (08)
a repescagem da vacinação
dos adolescentes com 17
anos sem comorbidades que
estão com o nome na lista do
site da Secretaria Municipal
da Saúde.
A aplicação da primeira
dose da vacina contra Covid19 para as pessoas com idade igual ou superior a 18
anos também segue normalmente. A estratégia terá ainda a administração das segundas doses da Oxford, Pfizer e CoronaVac.
Os idosos com 80 anos
ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 17 DE
MARÇO DE 2021 e que estão com nome na lista do site
da Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) podem buscar
os pontos de imunização
para receber a 3ª dose. As
equipes volantes seguirão
visitando as Instituições de
Longa Permanência para
Idosos (ILPI) para imunizar
esse público.
O serviço de vacinação não
funcionará nesta quarta-feira
(08) nas Prefeituras-bairros.
Confira os pontos de va-

cinação desta quarta-feira(08):
1ª DOSE
Repescagem adolescentes 17 anos sem comorbidades: 08h às 16h
Serão contemplados os
indivíduos com 17 anos nascidos entre 09 DE SETEMBRO
DE 2003 a 08 de setembro de
2004.
Serão imunizados apenas as pessoas que tiverem
com o nome na lista do site
da secretaria municipal da
saúde
Vale salientar que os menores de 18 anos deverão ser
acompanhadas pelos pais ou
outro responsável de maior
idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da
responsabilidade, o pai ou a
mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da
imunização. No caso de outro
responsável maior de idade,
além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma
declaração de responsabilidade, que pode ser feita manualmente.

DEBATE
Evento aconteceu cumprindo todos os protocolos

ARTIGO

A

Por João Misael Tavares Lantyer

História

conteceu há dez
dias com um amigo
que morava numa
cidade de cinquenta e um mil habitantes. O casamento
de quarenta anos e sua energia de viver, tudo foi embora
levado pelo coronavírus. Eles
haviam levado muitos anos
para transformar a casa não
só num lugar habitável, mas
lindo. As horas que eles passaram juntos cobertos de
gesso e tinta. Os dois eram
cuidadosos, por terem vivido
num lugar em que as pessoas roubariam a dentadura de
dentro da boca da sua avó,
então era preciso proteger o
pouco que se tinha.
Não são as grandes crenças mas as pequenas, as
que se acumulam, uma sobre as outras, como um iceberg gigante de enganação
(não uso da máscara, negação a vacina, a falsa segurança de morar em uma cidade
pequena, desinformação).
Quando isso explodia, aí sim
você estava na merda. Somos
reis do mundo visível, em torno de nós tudo é mais baixo,
mas o invisível do mais baixo, “este vírus”, é um longo

arrastar em direção a um destino incerto.
Na sua passagem pela
vida, confundem-se à distância todos os traços, suas quatro filhas criadas com rigor e
severidade, hoje mulheres
bem sucedidas, mas o nevoeiro da falta de entendimento,
a teimosia, que envolve tudo
na mesma claridade enganadora e opaca, tentaram de tudo
para ele tomar a vacina não
quis, mas sua esposa tomou,
foi mais sensata e ficou a
sombra, protetora da vacina.
Os dois estavam com o
vírus obrigando-os a irem
para um centro maior, ela não
precisou ser internada e ele
passou 25 dias na UTI e faleceu. A mente fechada levou a
isto. A ausência vai doer no
peito como uma pedra. Sentirão sua falta em todas as horas, por enquanto olharão tanto para o passado que ele
cegará o momento presente.,
*João é natural de Salvador,
onde reside. Engenheiro civil e
de segurança do trabalho, é
perito da Justiça do Trabalho e
Federal. Neste espaço, nos
apresenta o mundo sob sua
ótica. Acompanhe semanalmente
no site www.osollo.com.br.

tucional/Defesa de Interesse,
e Trabalhos Eleitorais e Governamentais/Institucionais/
Defesa de Interesse - foram
revelados nesta terça-feira
(31), após a cerimônia de
premiação virtual na noite da
segunda. O júri foi composto
por especialistas em marketing político.
A Bahia venceu com uma
dobradinha na categoria Melhor Campanha Institucional
para Governo Federal ou Estadual. Os filmes “Diversidade. Bahia: Aqui é Respeito” e
“Racismo é Crime” ganharam
respectivamente as medalhas de ouro e bronze e foram
elaboradas pela agência Objectiva Comunicação Convergente, que atua há mais de
vinte anos com unidades em
Salvador e Aracaju. Já a prata
ficou para a peça “Invisível”,
feita pela agência Gamma
Comunicação. O sócio da
Objectiva, Miguel Silveira, celebrou a conquista ressaltando a potência das temáticas
abordadas pela agência nos
filmes vencedores, para além
do reconhecimento profissional em marketing político.
“São campanhas institucio-

nais com mensagens muito
fortes, pedagógicas para a
sociedade em causas tão
importantes e que estão no
DNA da Objectiva”, declarou o
gestor.
As duas campanhas foram lançadas para o Governo do Estado em 2019. Em
março, estreou a grande
vencedora “Diversidade.
Bahia: Aqui é Respeito”; no
filme, são retratadas pessoas de várias etnias, biótipos
e crenças, celebrando a pluralidade da Bahia. No final do
mesmo ano, coroando o Novembro Negro, a Objectiva fez
o vídeo “Racismo é Crime”,
com uma coletânea de expressões racistas contra
pessoas negras, associando as frases a tiros, e registrando suas reações, finalizando com a mensagem “Todas as vozes contra o racismo. Todas as leis contra os
racistas”. A Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado se pronunciou sobre o desempenho
das campanhas, reafirmando o compromisso com a
igualdade e respeito à diversidade social.

dade e Inclusão no Rotary Internacional, empoderamento
das meninas, cenário da educação brasileira em tempos de
pandemia e cases de sucessos de projetos voltados para
a sociedade de diversos clubes de Rotary do Brasil. Na última sexta-feira, dia 3 de setembro, a sessão de abertura
teve a presença do Ministro da
Cidadania João Roma que fez
para a plateia do evento um
relato das ações sociais desenvolvidas pela sua pasta em
tempos de pandemia.
Ao final da sessão de abertura, o evento foi brindado com
uma apresentação do NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da

Bahia), criado em 2007 pelo
pianista, educador, regente e
gestor cultural Ricardo Castro
e vinculado à Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social do
Governo do Estado da Bahia.
No último domingo o
evento teve seu término com
a apresentação do Rotariano
Jorge Novis do Rotary Club da
Bahia, esse Coordenador do
Programa de Intercâmbio de
Jovens do Distrito 4391
(Bahia, Sergipe e Alagoas) e
a palavra final da primeira
Presidente Mulher do Rotary
Internacional (RI), a canadense Jennifer E. Jones, que irá
tomar posse em junho de
2022 na organização.

