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Salvador volta a receber
cruzeiros marítimos a
partir de novembro
LILY MENEZES
REPORTER

Q

uem estava com
p a s s a g e n s
marcadas para fazer um cruzeiro e
precisou adiar o
sonho de viajar pelos mares por conta da pandemia já pode voltar
a pensar em quando voltar a
fazer as malas. O Ministério
do Turismo decidiu autorizar
a temporada de realização
dos cruzeiros 2021/2022 em
todo o Brasil, após uma reunião que alinhou outras quatro pastas federais, como
Justiça e Segurança Pública,
Saúde, Infraestrutura e a
Casa Civil. O novo ciclo deve
começar a partir de novembro e vai até abril de 2022. “O
presidente (Jair) Bolsonaro
determinou empenho total
para que conseguíssemos liberar os navios, porque os
cruzeiros geram em torno de
42 mil empregos diretos e indiretos no país”, celebrou

Gilson Machado Neto, ministro do Turismo. Nas previsões do MTur, devem passar
sete embarcações pela costa brasileira, operando 130
roteiros e 570 escalas. Juntos, os navios turísticos devem somar mais de 500 mil
leitos.
A novidade vem depois de
um balde de água fria no trade
turístico de Salvador, uma das
cidades que serão contempladas com a retomada, impedida três semanas atrás
por conta do veto da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que exigiu a elaboração de protocolos sanitários capazes de proporcionar uma retomada segura.
Para Fabio Mota, atual secretário de Cultura e Turismo de
Salvador, a autorização é um
passo importante para o
reaquecimento do setor na
capital baiana, pois as paradas dos navios atraem cerca
de 150 mil turistas a cada
temporada. O titular da Secult
tem grandes expectativas de

um incremento a mais no fluxo de passageiros em Salvador no verão, apoiado nos resultados que a estratégia municipal de promoção da cidade como destino turístico teve
no primeiro semestre: entre
janeiro e agosto, 600 mil turistas passaram por terras
soteropolitanas, fazendo a
ocupação na rede hoteleira
subir de 20 para 60%.
As empresas promotoras
de cruzeiros já estão com a
agenda preparada para voltar
a levar passageiros pelo mar.
Uma consulta feita à Companhia das Docas do Estado da
Bahia (CODEBA) pela reportagem mostra que estão previstas 24 paragens de navios
turísticos no Porto de Salvador até o final do ano. Quatro
delas, todas da companhia
Windship, ainda estão com
previsão para outubro: o World
Explorer (15/10) e o Europa 2
(26/10) fazem o percurso Recife-Rio de Janeiro, enquanto
o SeaScape (20/10) e o e o
World Navigator (31/10) nave-

7
Foto: Romildo de Jesus

TRABALHO
Cruzeiros geram em torno de 42 mil empregos diretos e indiretos no Brasil
garão pela rota Recife-Búzios
(RJ). Já no mês de novembro,
quando a liberação finalmente deve acontecer, a temporada será aberta pelo cruzeiro

MSC Preziosa, que deve partir de Fortaleza (CE) em 02/11
em direção ao Rio de Janeiro. Ainda em 2021, a MSC
Cruzeiros passará em Salva-

dor com mais quatro embarcações: Orchestra, Sinfonia,
Splendida e Seaside; juntas,
dispõem de mais de quinze
mil leitos.

Avanço da vacinação ajuda o turismo
A alta estação, que tem
seu ápice no começo do verão, está no centro das atenções da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), que deu o ponto de partida no projeto “Viva Turismo
Bahia” para manter o Estado
como o destino de preferência dos turistas, assim como
Salvador se mantém entre os

lugares que os viajantes mais
desejam ir no pós-pandemia.
O programa se apoia em
quatro pilares para a reotmada: biossegurança, capacitação, infraestrutura e promoção do destino Bahia. O secretário Maurício Bacelar espera que as ações conjuntas
possam trazer de volta o emprego e a renda para a região,

reconduzindo o desempenho
do setor para os níveis antes
da crise sanitária. “A pandemia foi severa em todos os
setores, mas foi muito mais
incisiva no turismo. Turismo
quer dizer deslocamento e
agora, com avanço da vacinação, podemos retomar a atividade turística no estado”,
assegurou Bacelar.

Produção de ovos volta crescer na Bahia
LARISSA NUNES
ESTAGIÁRIA

Irmandade do Senhor do Bonfim
Foi realizada no último
sábado (2), a missa solene
mensal Devocional da
Venerável Irmandade do
Senhor do Bonfim, celebrada padre Edson Menezes ,
com a presença da Dra.
Márcia Borges e Cel.
Marcelo Borges, Comandante Geral da Base Aérea de
Salvador e os membros da
secular instituição religiosa.
Antes da celebração foram
entregues várias cestas
básicas e cobertores
doados ao Projeto Bom
Samaritano para famílias
necessitadas e passando
fome nesta pandemia, pelos

irmãos Juiz de Direito
Rosalvo Augusto, Antônio
Carvalho, Nélio Menezes,
Jorge Teixeira , Thomaz
Gonçalves de Jesus Neto,
Nelson José de Carvalho,
Cristóvão Rios de Britto ,
Walter Moacir e o fervoroso
devoto Manoel Maria Tavares
e sua esposa Dra Tânia
Tavares. O ato de solidariedade humana e cristã foi
prestigiado pela Dra. Márcia
Borges e seu esposo Cel
Marcello Borges , Comandante Geral da Base Área e
o Dr. Manoel Maria Tavares,
fervoroso devoto do Senhor
do Bonfim.

Após ter apresentado
queda entre 2018 e 2019, a
produção de ovos de
galinha na Bahia voltou a
crescer chegando a produzir
97,0 milhões de dúzias em
2020, 15,5% a mais do que
em 2019 (+13,0 milhões de
dúzias). A produção foi a
segunda maior no estado
desde o início da série
histórica da Pesquisa da
Pecuária Municipal (PPM)
em 1974, abaixo apenas da
verificada em 2003 (105,1
milhões de dúzias).
Segundo dados do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o crescimento da
produção baiana de ovos,
de 2019 para 2020, foi o 4º
maior do país em números
absolutos, ficando atrás
apenas dos estados de São
Paulo (mais 47,5 milhões
de dúzias), Santa Catarina
(mais 23,2 milhões de
dúzias) e Rio Grande do Sul
(13,1 milhões de dúzias).
Em porcentagem, a
Bahia apresentou o 3º
maior crescimento, inferior
apenas aos de Distrito
Federal (64,0%) e Mato
Grosso do Sul (22,5%).
Nacionalmente, o estado é

11º maior produtor de ovos
de galinha respondendo por
2,0% das 4,8 bilhões de
dúzias produzidas no país
em 2020.
Os principais municípios
produtores de ovos de
galinha na Bahia, em 2020,
foram Barreiras (13,3
milhões de dúzias),
Eunápolis (10,9 milhões de
dúzias) e Entre Rios (10,6
milhões de dúzias). De
acordo com o IBGE, a cidade
de Eunápolis teve o maior
aumento absoluto na
produção de ovos no estado
de um ano para o outro,
onde o total quase se
multiplicou passando de 1,4
milhão para cerca de 11,0
milhões de dúzias e assumiu a 2ª posição no ranking
estadual.
O supervisor de pesquisas agropecuárias do IBGEBA, Augusto Barreto, conta
que o crescimento na
produtividade de ovos se
deu pelo aumento no preço
da carne bovina.
“De certa forma, em
2020 a demanda tanto por
ovos e carne de frango
acabaram se tornando um
alimento de substituição
mais barata para carne
bovina, então devido o alto
consumo desses alimentos,
resultou no crescimento da
produção.”

Empresário será lembrado durante missa
PEDRO OLIVEIRA
REPORTER

Transcorre nesta terçafeira, o sétimo dia de falecimento do empresário do setor de óticas, Paulo Cesar
Alves Bezerra, 58 anos. Fato
que será marcado pela celebração de uma missa em
Ação de Graças na Igreja Matriz de Conceição do Coité. No
dia 29, antes do sepultamento no novo cemitério da cidade, o cortejo percorreu algumas ruas do centro da cidade
e em frente a sua loja, na Rua
Marechal Deodoro, houve
uma calorosa salva de palmas feita por centenas de
pessoas que acompanhavam o cortejo.
Ao longo dos 33 anos em
que esteve à frente da sua primeira loja aberta na cidade, o
feirense Cesar da Ótica como
era carinhosamente conhecido, adotou Coité como fosse

sua terra natal e sem chamar
a atenção da sociedade, o empresário realizava excelente
trabalho social no município.
Nesse período, ele fez várias
doações de cadeiras de rodas
as pessoas deficientes e não
media esforços para ajudar as
famílias carentes, com cestas
básicas, exames médicos, de
vista, óculos, entre outros. Por
ser bastante querido no município, Cesar chegou a ter seu
nome cogitado como um dos
pré-candidatos a prefeito de
Coité na eleição passada,
mas não demonstrou interesse pela carreira política.
Cesar sempre contava
aos amigos, sua historia de
vida e chegou a comentar por
diversas vezes, que antes de
entrar para o ramo de ótica, trabalhava como vendedor de
doces e fazia a região do sisal
quinzenalmente. A primeira loja
aberta por ele, foi a Ótica Coité,
inaugurada em 1988. O ex-

empresário não cansava de
agradecer aos coiteenses
pelo apoio recebido nos últimos 33 anos no mercado. Por
ser uma pessoa bastante humilde e religiosa, Cesar não
escondia sua gratidão e admiração pelo povo desta terra.
Paulo Cesar que já chegou a ter seis lojas na região
sisaleira deixa quatro em funcionamento: duas em Conceição do Coité – Central dos
Óculos e Ótica Coité –, uma

na cidade de Valente e outra
em Santaluz, que passarão a
ser administradas pela família. O ex-empresário que sempre advertiu as pessoas sobre o perigo do uso de óculos
clandestinos, dizia também,
que a sinceridade com a qual
trabalhava era a sua principal
ferramenta de venda. Cesar da
Ótica deixa esposa Wangna
Santos Ribeiro Alves e quatro
filhos: Henrique e Julio Cesar
(biológicos), além de Cintia e
Roberto.
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PRODUTO
Safra baiana foi a quarta maior do pais, diz IBGE
Dentre os efetivos da
pecuária, os galináceos
(grupo que engloba frangos
para corte e galinhas
poedeiras) foram um dos
principais destaques positivos no estado, gerando um
aumento de 47,5 milhões
para 47,7 milhões, taxa de
0,5% o que representou
mais 230 mil cabeças entre
os anos de 2019 e 2020.
O aumento foi o segundo consecutivo puxado pelo
crescimento do efetivo de

galinhas poedeiras (para
produção de ovos), que
passou de 6,05 milhões
para 6,84 milhões de
animais entre 2019 e 2020
(+13,2%). Com o resultado
positivo, a Bahia superou
Mato Grosso (47,2 milhões
de animais em 2020),
passando do 8º para o 7º
maior e efetivo do país,
respondendo por 3,2% do
total nacional, que foi de 1,5
bilhão de cabeças (+1,5%
em relação a 2019).

