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Tentar reunir tudo que foi realizado nos últimos três 
anos pela equipe da Secretaria Cidade Sustentável foi 
a soma de muitos reencontros. Reencontro com aque-
la energia original que nos moveu nos primeiros mo-
mentos e que foi sendo, dia a dia, retroalimentada pelas 
conquistas e resultados e complementada pelas experi-
ências e aprendizado. Reencontrar colaboradores que, 
pelos mais diversos motivos, não estão mais na equipe, 
mas que deixaram sua contribuição para o planejamen-
to, para as ações, para os resultados.

Reencontrar os desafios e angústias dos momentos mais 
difíceis, das decisões a tomar, de ajustes a fazer. Perce-
ber que uma equipe pequena, mas unida e engajada 
pode realizar muito, devolvendo à sociedade uma outra 
forma de olhar o serviço público, driblando etapas que 
travam a criatividade e procrastinam nossa evolução.

Emergir a temática da sustentabilidade para a prio-
ridade da formulação e implementação de políticas 
públicas, depois de uma década de ausência, foi uma 
etapa trabalhosa, mas gratificante. Grandes marcos 
legais como a Política Municipal de Meio Ambiente, a 
delimitação das bacias hidrográficas e de drenagem e 
o Plano Diretor de Arborização Urbana, desenvolvidos 
com ampla participação popular, fazem com que Sal-
vador abandone a lanterna e se posicione entre uma 
das principais cidades quando o assunto é sustentabili-
dade. Inovações como o IPTU Verde e a Outorga Verde 
transformarão nossa cidade na capital dos prédios sus-
tentáveis. A retomada do plantio de árvores e do cui-
dado paisagístico com a cidade, se integrou de forma 
essencial ao sentimento de orgulho do soteropolitano, 
perdido nos últimos anos, e é a representação do re-
nascimento da nossa cidadania. A conexão de Salvador 
com redes internacionais e outras grandes metrópoles 
do mundo nos recolocou no tabuleiro planetário.

Promover ainda o reencontro da cidade com o cidadão 
a partir da retomada dos espaços públicos, e tivemos o 
Parque da Cidade com a cereja do bolo desse processo 

devoldendo a ele seu real significado, gravado em seu 
nome popular: da cidade! De tod@s. O novo PDDU traz 
mais de 19 milhões de novos metros quadrados de áreas 
protegidas para democratizar o acesso a áreas verdes e 
parques de Salvador.

Buscar, com todas as energias, o reencontro do sote-
ropolitano com a cidadania na implementação do pro-
grama de Coleta Seletiva e toda a complexidade que a 
tarefa envolve, não foi um desafio menor. Mas essa é a 
essência da sustentabilidade.

Ter a coragem de debater um Plano Municipal de Ge-
renciamento Costeiro, implementar a primeira praia 
certificada com a Bandeira Azul do Norte/Nordeste 
do Brasil e olhar com carinho e respeito pra quem não 
conseguia nem ir a praia só por que está em uma ca-
deira de rodas, promovendo muitos reencontros emo-
cionantes com o ParaPraia.

Claro que tudo isso é resultado de um esforço grande de 
muita gente. Não só de servidores e colaboradores da 
Secretaria Cidade Sustentável, mas de cidadãos engaja-
dos por uma cidade melhor, que provocam e estimulam 
uma atuação ainda mais presente; da confiança e do 
suporte do Prefeito ACM Neto; da integração da equi-
pe de toda a gestão, de empresário sérios e inovadores 
que acreditam na sustentabilidade como elemento di-
ferencial competitivo; de parlamentares parceiros, de 
promotores e promotoras que promovem o diálogo e o 
consenso, da cidade, do cidadão.

É definitivamente “um sonho que se sonha junto” como 
diria Raul Seixas. E sonhar junto é o maior dos encon-
tros.

André Moreira Fraga
Secretário da Cidade Sustentável (SECIS - PMS)

REENCONTROS

“ A fé sem obras é morta.”

Tiago 2:14-26
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Um marco na estruturação da legislação ambiental de 
Salvador, a Lei nº 8.915/2015, que dispõe a Política Mu-
nicipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, era demanda antiga da sociedade soteropolitana 
em especial do movimento ambientalista.  

A criação de instrumentos de controle ambiental, o 
detalhamento dos tipos de licença, das infrações e 
penalidades, os mecanismos de financiamento para 
a implantação das políticas públicas ambientais e de 
participação social, são alguns dos instrumentos esta-
belecidos na nova lei que, além de envolver diversos 
setores da sociedade, permitiram trazer segurança ju-
rídica para quem lida com a agenda ambiental. A le-
gislação ambiental de Salvador era parecida com uma 
colcha de retalhos, com decretos e leis feitos de manei-
ra improvisada. O projeto de lei passou o ano de 2014 

sendo debatido. A minuta foi disponibilizada na inter-
net, e seis audiências públicas foram realizadas com 
a presença de representantes da sociedade civil, setor 
empresarial, setores públicos municipais e estaduais e 
Ministério Público. 

A lei traz também inovações para a cidade, como o pa-
gamento por serviços ambientais, o reconhecimento dos 
direitos de todos os seres vivos a um meio ambiente sa-
dio e equilibrado – o que inclui os animais (domésticos 
ou silvestres), a proteção das comunidades tradicionais 
para a preservação dos seus espaços, o reconhecimento 
das mudanças climáticas como um fenômeno causado 
pelo ser humano e que precisa ser enfrentado e a coleta 
seletiva, princípio básico para a gestão dos resíduos só-
lidos. Já está em discussão pelo Conselho Municipal de 
Meio Ambiente a regulamentação da Lei.

SALVADOR SÁBADO 30/5/2015A6 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

PROJETO DE LEI Sugestões incluem preservação da mata
atlântica, educação ambiental e coleta seletiva de lixo

Municípioapresenta
propostas a favor
domeioambiente
FRANCO ADAILTON

Redução de gases de efeito
estufa, preservaçãodamata
atlântica, educação am-
biental, tratamento de re-
síduos sólidos e coleta se-
letiva de lixo são algumas
das propostas contidas no
projeto de lei apresentado
ontem pelo Executivo mu-
nicipal para a Política de
MeioAmbientedacidadede
Salvador.

O objetivo do projeto, que
ainda necessita da aprova-
ção dos vereadores da capi-
tal, foireveladopeloprefeito
ACMNeto–aoladodotitular
da Secretaria Cidade Susten-
tável, André Fraga – durante
uma coletiva de imprensa
realizada no Palácio Thomé
de Souza.

Além das intenções cita-
das acima, o projeto sugere
descontos no Imposto sobre
a Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) para
empreendimentos susten-
táveis, pagamentos por ser-
viços ambientais prestados
à cidade e simplificação dos
processos de licenciamento
ambiental.

Neto se disse “esperanço-
so” que a Câmara aprove o
que ele chamado “maismo-
dernoprojetode lei ambien-
tal de todas as capitais do
Brasil”. “Salvador precisa ter
políticas públicas que pos-
sam conciliar a necessidade
de crescimento com a pre-
servação do meio ambien-

te”, afirmou o prefeito.
Segundo ele, o projeto

surge com novos parâme-
tros da lei ambiental, cujas
normasvãoembasaros tex-
tos finais tanto do Plano Di-
retor de Desenvolvimento
Urbano (PDDU) quanto da
Lei de Ordenamento doUso
e da Ocupação do Solo
(Louos),queestarãoprontos

no segundo semestre.
“Estamos dotando o po-

der público com instrumen-
tos para fiscalizar os empre-
endimentos, as construções
e seus impactos”, explicou
ACM Neto

“Já as empresas terão se-
gurança jurídica para abrir
um negócio, pois vão saber
os parâmetros da lei e como

Reciclagem de resíduos sólidos, como ocorre em cooperativas, é uma das iniciativas que receberão incentivos

Divulgação / Ascom Colégio Oficina

interagir com o poder pú-
blico”, complementou.

Grupos tradicionais
A preservação dos espaços
naturais que concentram as
comunidades tradicionais
deSalvador tambémintegra
o projeto da prefeitura. Ain-
da nesse item, almeja-se
promover a conscientização
das comunidades no entor-
no desses espaços, pormeio
da educação ambiental.

Presente ao lançamento
daspropostas da gestãomu-
nicipal, o presidente da As-
sociação Brasileira dos Cul-
tos Afro-Ameríndios (AFA),
Leonel Monteiro, disse que
as comunidades foram con-
sultadas durante a constru-
çãodoplanoambiental,mas
alguns pontos ainda preci-
sam ser contemplados.

Monteiro chamaa atenção
para o fato de que a política
ambiental não pode confun-
dir tanto a preservação do
meioambientequantoapro-
teção dos animais com o en-
tendimentodosensocomum
sobre as práticas milenares
dos cultos religiosos.

“Visto que já houve ten-
tativas de impedir a sacra-
lização de animais nas prá-
ticasdecultodasreligiõesde
matrizes africana e indíge-
na”, recordou e pontuou:
“Esperamosqueoprojetofa-
cilite a relação com o mu-
nicípio. Como ainda será
posto emdiscussão, há tem-
po para ajustes”.

ACM Neto (C) apresentou o projeto em coletiva ontem

Max Haack / Divulgação

Questões como
reconhecimento
de espaços dos
terreiros de
candomblé e
direitos dos
animais
também estão
contempladas

“É preciso
conciliar
crescimento
com preservação
ambiental”
ACM NETO, prefeito

“Esperamos
que o projeto
facilite a
relação com
o município”
LEONEL MONTEIRO, presid. da AFA

PACTO PELA VIDA

Mutirão Social promove
açõesnoBairrodaPaz
DA REDAÇÃO

O projeto Mutirão Social
tem atividades programa-
das para hoje no Colégio Es-
tadualMestre Paulo dos An-
jos, no Bairro da Paz, das 9h
às 15h, com atividades aber-
tas ao público e voltadas a
todas as idades.

O mutirão é um projeto
itinerante da câmara seto-
rial de prevenção social do
programa Pacto pela Vida,
do governo do estado, que
tem como um dos objetivos
levar informação, cultura e
serviços sociais às áreas das
bases comunitáriasde segu-
rança da Polícia Militar.

A comunidade que recebe
o projeto pode ter acesso a
diversos serviços. No SAC
Móvel é possível retirar do-
cumentospessoais; na agên-
cia móvel da Companhia de
EletricidadedoEstadodaBa-
hia (Coelba), solicitar ligação,
religação,parcelamentoeca-
dastro na tarifa social da
energia elétrica.

Pessoas com deficiência
podem tirar a carteira do
passe livre, enquanto a Su-
perintendência de Proteção
e Defesa do Consumidor
(Procon-BA) orienta a popu-
lação sobre os direitos do
consumidor.

Na área jurídica, a Defen-
soria Pública do Estado e o
Balcão de Justiça e Cidada-
nia, do Tribunal de Justiça,
buscam oferecer serviços.

JáoNúcleodeDireitosHu-
manos (NUDH) disponibili-
za serviços de reconheci-
mento de paternidade, me-
diação de conflitos e 2ª cer-
tidão de nascimento.

Estação Juventude
Ainda durante o evento está
previsto o lançamento do
programa Estação Juventu-
de. Um micro-ônibus é dis-
ponibilizado para levar ofi-
cinas e informações de cur-
sos e formação para jovens.
As crianças podem se diver-
tir com atividades de arte e
educação, como pintura de
rosto, ilustração, fantoche e
contação de histórias.

O local também deve re-
ceber serviços de saúde, em-
pregoerenda,açõesdemeio
ambiente, cultura e lazer,
além de uma apresentação
da Banda Sinfônica da Paz,
uma parceria da Santa Casa
de Misericórdia da Bahia
com o programa Neojiba
nos Bairros.

Atividades de
hoje acontecem
no Colégio
Mestre Paulo
dos Anjos,
das 9h às 15h

A TARDE EDUCAÇÃO

Secretáriosqueremfirmarparceria
BRENDA GOMES

Na manhã de ontem, secre-
tários da Educação dos mu-
nicípios de Saubara, Glória,
Brumado e Elísio Medrado,
visitaram o Grupo A TARDE
com intuito de firmar par-
ceriacomoprogramaATAR-
DE Educação, desenvolvido
pela instituição há 19 anos.

Para a coordenadora do
programa, Geórgia Oliveira,
“o encontro possibilitou, so-
bretudo, que os secretários
enxergassemno jornal uma
ferramenta capaz de auxi-
liar nos métodos de educa-
ção aplicados nas escolas
municipais”.

DiegoSouza, secretáriode
Saubara, aponta a parceria
como possibilidade de en-
xergar novos métodos de
aplicação da educação: “Não
é só a assinatura do jornal. É
a assinatura do jornal, a for-
mação dos professores, o es-
tímulo ao letramento, ativi-
dades matemáticas, fatos
históricos. É, sim, um mun-
do de possibilidades”.

Pensando nessa interdis-
ciplinaridade,WilliamsPan-
file, secretário e vice-prefei-
to de Elísio Medrado, apro-
veitou o encontro para
apontar o projeto como um
dos mais indicados para fa-
zer parte das atividades da
primeira escola em tempo
integral da cidade.

“Estamosempenhadosna
alfabetização e letramento
no tempo certo. Na escola
em período integral, vamos

balização e das inovações da
internet, a tecnologia não é
algo que chegue para todos.
“O jornal tem papel impor-
tantenademocratizaçãodas
informações. Leva informa-
çãopara regiões onde tudo é
mais complicado”, ela pon-
dera.

Para a secretária Josefa
Gomes, “a atividade com o
jornal em sala de aula é im-
portanteparaocrescimento
dos estudantes, não só na
escola,mas tambémnanos-

sa socieda-
de”.

Joá Souza / Ag. A TARDE

Representantes de 4 municípios estiveram na capital para conhecer o programa

fortalecer essa questão por
meio do jornal”, diz.

Na era da tecnologia di-
gital, Acácia Gondim Ribei-
ro, secretária de Brumado,
acredita que “a utilização
das redes sociais é uma rea-

“O jornal
tem papel
importante na
democratização
de informações”
JOSEFA GOMES, secretária de Glória

lidadeàqualaescolaprecisa
se adaptar urgentemente.
Os professores precisam es-
tudar estratégias de trazer o
celular, o Facebook, para
perto do conteúdo. A ativi-
dade com o jornal vem com
esse intuito também, de for-
talecer os laços físicos e as
relações em grupo”.

Globalização
Josefa de Vicente Gomes, se-
cretária do município de
Glória, observa
que, apesar
da glo-

POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
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Baseado no princípio da extrafiscalidade, o IPTU de Sal-
vador tem seu papel ampliado para além do meramente 
arrecadatório ou fiscal do tributo. Agora, o incentivo à 
sustentabilidade urbana faz parte de sua essência.  A 
extrafiscalidade  determina que os tributos e desonera-
ções tributárias devem ser opções no sentido de incen-
tivar condutas que promovam a efetivação de objetivos, 
valores e princípios constitucionais, com impactos po-
sitivos e abrangentes na sociedade. Exatamente o que 
propõe o IPTU Verde de Salvador.

O IPTU Verde segue uma lógica de certificação para 

edificações que investirem em tecnologias sustentáveis 
em seus projetos de construção ou reforma. A aplicação 
dessas tecnologias soma pontos que classificam os em-
preendimentos. Ao atingir entre 50 e 70 pontos, o bene-
fício é de 5% de desconto na alíquota do IPTU. 

Entre 71 e 99 pontos, 7% de desconto. Já quem atingir 
100 ou mais pontos recebe o desconto máximo permiti-
do em lei: 10%.  Os proprietários de terrenos inseridos 
em áreas de proteção ambiental que optarem por não 
edificar ou explorar economicamente terão um descon-
to de 80% na alíquota anual do IPTU. 

IPTU VERDE EXTRAFISCALIDADE E SUSTENTABILIDADE
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As tecnologias são reunidas em grandes grupos: gestão 
sustentável das águas, eficiência e alternativas energé-
ticas, projeto sustentável, bonificações e emissões de 
gases de efeito estufa. As iniciativas percorrem esses 
grupos e vão desde o reaproveitamento de águas cin-
zas, passando pela implementação de teto verde até a 
implantação de captação de energia a partir do sol e dos 
ventos. São 63 possibilidades de pontuação.

O IPTU Verde foi escolhido como uma das 100 inicia-
tivas urbanas para combater as mudanças climáticas 
pelo C40 (Cities Climate Leadership Group). No site do 
programa www.iptuverde.salvador.ba.gov.br, é possível 
simular as iniciativas e encontrar todas as informações 
necessárias.  O Decreto 25.899 de 24 de março de 2015 

contempla ainda os terrenos declarados como não edi-
ficáveis, que não sejam economicamente exploráveis e 
que estejam localizados em Área de Proteção Ambien-
tal (APA). 

A Outorga Verde é outro benefício, previsto no Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que con-
siste na redução do preço da escritura pública onero-
sa para empreendimentos que obtiverem, na sua fase 
de licenciamento, a certificação concedida pelo o IPTU 
Verde. Para isso, é necessário que empresários, técni-
cos, engenheiros e arquitetos adotem em seus projetos 
de construção tecnologias sustentáveis que reduzam o 
consumo de recursos naturais e de impactos ambien-
tais.
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O Manual para Aplicação dos Requisitos 
do programa de Certificação Sustentável 
“IPTU VERDE” pode ser baixado gratui-
tamente através do site http://www.ip-
tuverde.salvador.ba.gov.br/. O documen-
to é um guia para quem deseja colocar 
em prática ações de sustentabilidade na 
construção ou reforma de imóveis no 
município. Ele foi produzido em parceria 
com a COELBA e o SINDUSCON.
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ECONOMIA
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salvador@grupoatarde.com.br

Editor-coordenador
Geraldo Bastos

ENERGIA Aneel aprova edital de leilão para
fontes alternativas www.atarde.com.br/economia

TRIBUTO Empreendimentos de Salvador que adotarem ações e práticas de sustentabilidade terão direito ao benefício

IPTUVerdegarantedescontodeaté 10%
MARJORIE MOURA

O prefeito ACM Neto assi-
nou ontem, no Palácio Tho-
mé de Souza, o decreto que
institui o Programa de Cer-
tificaçãoSustentávelemedi-
ficações, conhecido como
IPTU Verde, por incluir des-
contos de até 10% sobre o
imposto de proprietários de
imóveis onde foram adota-
das práticas ambientalmen-
te sustentáveis. O benefício
será publicado na edição de
hojedoDiárioOficialdoMu-
nicípio.

A cerimônia contoucoma
presença de representantes
do setor imobiliário e da
construção civil. ACM Neto
destacou que, apesar dame-
dida não ser pioneira no
país, o decreto é inovador,
por buscar a mudança da
cultura gral e por estimular
os empresários a adotar pa-
drões elevados de sustenta-
bilidade

O secretáriomunicipal de
Cidade Sustentável, André
Fraga, explicou que o decre-
to visa os grandes empre-
endimentos, que conso-
mem muita água e energia
elétrica, além de gerar mui-
tos detritos. Ele destacou
aindaqueoutroefeitodode-
creto será estimular o cres-
cimento domercado da sus-
tentabilidade em Salvador.

Consumo
Voltado principalmente pa-
ratornaratrativaaaquisição
de unidades em empreen-
dimentos de alto custo, o IP-

TU Verde estimula as cons-
trutoras a incluir equipa-
mentos que reduzam o con-
sumode água, comodescar-
ga com duplo comando e
captadores para aproveita-
mento de águas pluviais em
90%daáreadecobertura,ou
que economizem energia,
como painéis solares.

Segundoodecreto, os em-

preendimentos nos quais
forem adotadas ações e prá-
ticas de sustentabilidade te-
rão desconto no valor do tri-
buto, mediante certificados
que variam de "bronze" (a
partir de 50 pontos dá di-
reito a 5%), "prata" (a partir
70 pontos dá direito a 7%) a
"ouro" (a partir 100 pontos
dá direito a 10%). A pontua-

ção máxima e cumulativa é
de 285 pontos.

Segundo a prefeitura, o
certificado tem validade de
trêsanos.Nesteprazo,ocon-
tribuinte deve solicitar re-
novação que, assim como o
primeiropedido será avalia-
do pelas equipes técnicas da
secretária Cidade Sustentá-
velepelaSucom.Obenefício

será cancelado em caso das
ações terem sido descarac-
terizadas.

A solicitação do benefício
terá inicio com a entrega do
formulário específico junta-
mente comadocumentação
para expedição do alvará
que autoriza a obra. O cer-
tificado será emitido quan-
do forem apresentadas cer-
tidões negativas de débitos
mobiliários e imobiliários, e
da inexistência de pendên-
cias no Cadastro Informati-
vo Municipal (Cadin). Man-
tém o benefício, os contri-
buintes que anualmente es-
tiveram em situação de re-
gularidade fiscal.

A regulamentação vai tra-
zer especificações sobre os
equipamentos que ajudarão
aqualificaros imóveis como
sustentáveis, como lâmpa-
dasLED, reguladoresdechu-
veiros, sistemas de reapro-
veitamento de água e tor-
neiras temporizadas (equi-
pamento que fecha fluxo de
águaautomaticamenteapós
alguns segundos de uso).

Segundo o decreto, parti-
cipam proprietários resi-
denciais e não residenciais,
de terrenos declarados co-
mo não edificáveis, não ex-
ploradoseconomicamentee
queestejamnasÁreadePro-
teçãoAmbiental (APA) Bacia
do Cobre/São Bartolomeu,
Baía de Todos os Santos, Joa-
nes/Ipitanga e Lagoas e Du-
nas do Abaeté. Nesses casos,
diz a prefeitura, a redução
será de 80% no valor venal
para definição do IPTU.

Valter Pontes / Divulgação

ACM Neto assinou o decreto que regulamenta o IPTU Verde durante solenidade no Palácio Thomé de Souza

DESESTÍMULO

Embora possam ser
incluídos no benefício, os
proprietários de imóveis
residenciais não devem
aderir à novidade porque
alvará para reforma é
inviabilizado pelo custo e
burocracia

TRABALHO

DilmaassinaMPquemantém
políticade reajustedomínimo
FOLHAPRESS
Brasília

ApresidenteDilmaRousseff
assinou ontemmedida pro-
visória que mantém a po-
lítica atual de reajuste do sa-
lário mínimo até 2019. A
normaperderia validade no
final do ano. O objetivo da
MP foi evitar que as regras
que garantem aumento real
ao saláriomínimoquando a
economia está crescendo
fossem estendidas, pelo
Congresso, também a apo-
sentados e pensionistas do
INSS que ganham mais que
o mínimo (R$ 788).

A Câmara já havia apro-
vado neste mês um projeto
prorrogando a política para

o mínimo, mas parlamen-
tares, inclusive da base alia-
da, ameaçavam votar uma
emenda ao texto para be-
neficiar todas as pensões do
INSS. Essa ampliação do al-
cance das regras teria um
impacto de pelomenos R$ 4
bilhõesaoanoparaoscofres
públicos, segundo cálculos
do governo.

Projeto de lei
Em reunião, os ministros
Joaquim Levy (Fazenda), Pe-
pe Vargas (Relações Institu-
cionais) e Carlos Gabas (Pre-
vidência) acertaram com lí-
deres da base aliada que os
dois temas (reajuste do sa-
lário mínimo e das aposen-
tadorias acima do mínimo)

seriam tratados separada-
mente.

Assim,apresidenteDilma
editou aMP para omínimo,
e o presidente da Câmara,
deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), retirou da pauta
o projeto de lei que tratava
domesmo assunto. De acor-
docomrelatosdeparlamen-
tares,ogovernosinalizouna
reunião que pode negociar
melhorias para os aposen-
tados à frente.

O salário mínimo é cor-
rigido pela inflação e cres-
cimento do PIB. Já as apo-
sentadorias acima do míni-
mo só têm hoje a reposição
da inflação. A assinatura da
MP foi realizada emumace-
rimônia no Planalto.

CURTAS

Seguradora abre unidade em Feira

A Porto Seguro inaugura
amanhã um centro auto-
motivo em Feira de Santa-
na. A unidade, que possui
cerca 700 m², está locali-
zado na Avenida Eduardo
Fróes da Mota, 6.875, no
bairro Cidade Nova. Nos
próximos meses, a segura-
dora pretende abrir quatro
novas unidades em Salva-
dor, nobairrodoComércio,
e nos municípios de Bar-
reiras, Camaçari e Alagoi-
nhas. Na Bahia, a compa-
nhia já possui cinco cen-
tros automotivos localiza-
dos em Salvador, nos bair-

ros Iguatemi e Imbuí; além
de unidades em Lauro de
Freitas, Ilhéus e Vitória da
Conquista.

SERVIÇO

Os centros automotivos
fornecem serviços de
manutenção e reparos
para clientes e não
clientes da Porto Seguro e
atualmente contam
com mais de 200
unidades no Brasil

Extra lança projeto mobile

OExtra iniciou a operação
doExtraMobile–novofor-
mato para comercializa-
ção de produtos e serviços
de telefonia móvel. O Ex-
traMobile é umespaço ex-
clusivo instalado dentro
dos hipermercados da re-
de, que oferecerá celular,
smartphones, tablets e
acessórios das principais
marcas do mercado. O nú-

mero de aparelhos dispo-
níveis será ampliado em
25% em comparação ao
sortimento disponível an-
teriormente em uma loja,
com opções para atender
aos diferentes tipos de ne-
cessidade. O projeto do
grupo conta com a parce-
ria das principais opera-
doras do Brasil: TIM, Vivo,
Oi e Claro.

Hoteleiros se
reúnem com a PM
Com um café da manhã, o
presidente da Associação
Brasileira da Indústria de
Hotéis – Bahia (Abih-BA),
JoséManoelGarrido,recep-
cionará amanhã, às 8h30,
no Sotero Hotel, o novo co-
mandante-geral da Polícia
Militar, coronel Anselmo
Alves Brandão, acompa-
nhado dos comandantes
dos batalhões das zonas tu-
rísticas da cidade. Na opor-
tunidade o coronel fará
uma explanação sobre seu
plano de trabalho e ouvirá
reivindicações do trade.

Gastos com PAC
caem 31,8%
A ausência de uma lei or-
çamentária e o cofre tran-
cado pelo ajuste fiscal der-
rubaramos gastos do PAC a
dois terços dos valores ve-
rificados em 2014. De acor-
do com dados levantados
pela organização não go-
vernamental (ONG) Contas
Abertas, os valores pagos
até o final de fevereiro so-
maram R$ 7,5 bilhões este
ano, contra R$ 11 bilhões,
uma redução de 31,8%. Essa
cifra inclui os investimen-
tosetambémosgastoscom
custeio e inversões finan-
ceiras (aquisições como
imóveis e bens) relaciona-
dos ao programa.

Os valores
pagos até o
final de
fevereiro
somaram
R$ 7,5 bilhões

Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

Ficam convidados os senhores acionistas da DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DA BAHIA S/A, a comparecer à Assembleia Geral Ordinária que será
realizada no edifício-sede da empresa, 5º andar, localizado na Rua Ivonne Silveira, nº
213 , Doron, nesta Capital, às 09:00 horas do dia 23 de abril de 2015, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do
exercício encerrado em 31/12/2014;
2. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
4. Fixação da remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal;
5. Outros assuntos de interesse social.

Salvador, 23 de março de 2015
MANOELVITÓRIO DA SILVA FILHO

Presidente do Conselho de Administração

DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTODO ESTADODA BAHIA S/A
SOCIEDADE DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº15.163.587/0001-27

NIRE Nº29300006831

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1ª CONVOCAÇÃO
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Localizado entre os bairros da Santa Cruz e do Itaiga-
ra, o Parque Joventino Silva, popularmente conhecido 
como Parque da Cidade, foi amplamente revitalizado 
virando a página do abandono que o acompanhou pelos 
últimos anos. 

O projeto, apresentado em 2014 pela Prefeitura Muni-
cipal de Salvador, através da Secretaria Cidade Susten-
tável, consistia em obras de manutenção, conservação 
e ampliação da área construída com a requalificação 
completa dos espaços, com o valor total de R$ 15 mi-
lhões, a maior reforma desde sua criação em 1973. Com 

a reforma o soteropolitano tem mais espaços de convi-
vência com variadas possibilidades de esporte, lazer e 
cultura rodeados pela natureza.

O primeiro passo das intervenções focou no diálogo 
com os bairros que compõem o Complexo do Nordes-
te de Amaralina, historicamente ignorados na relação 
com o Parque. Muros foram substituídos por portões 
de acesso e gradis artísticos. Os 3.700 metros de pista 
existente no parque também foram recuperados, ga-
nhando camada de asfalto, ciclovia e novas placas de 
sinalização de quilometragem.

UM NOVO PARQUE DA CIDADE
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Entre os destaques das intervenções estão: um espaço 
permanente para oficina de grafite, o primeiro circuito 
público de slackline, a reforma das quadras de futebol, 
implantação de uma quadra de vôlei de praia/futvolei 
e a implantação de uma das maiores pistas públicas de 
skate do país – tudo isso construído seguindo as ten-
dências mais atuais da arte e dos esportes.

Para as crianças, há também três novos parques infan-
tis integrativos – entre construídos e reformados –, com 
projeto que considerou a acessibilidade para quem tem 
dificuldade de locomoção. Aos que preferem meditar, 
foi montada a Praça Confúcio, com o reposicionamento 
da estátua do filósofo chinês doada a Bahia pela pro-

víncia de Shandong, na China, onde nasceu Confúcio. 
A obra, que estava depositada no parque sem o devido 
cuidado, ganhou destaque no centro da Praça, a partir 
da requalificação feita na área. O local, hoje, é um dos 
mais frequentados do parque. No campo das artes plás-
ticas, as obras Sala de Estar, Mosaicos e Jogo de Capo-
eira, de Bel Borba, e Instabilidade, de Gabriel Fonseca, 
receberam cores novas e ganharam destaque, deixando 
o parque ainda mais charmoso. 

O Anfiteatro Dorival Caymmi, completamente reforma-
do e ampliado, ganhou um novo lance de arquibanca-
da, rampas de acesso com corrimãos, alargamento da 
entrada, reforma dos camarins, cercamento e a cons-
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trução de banheiros, passando a oferecer mais conforto 
para público, artistas e produtores culturais. 

Inauguração – Nos dias 4 e 5 de junho de 2016 uma 
grande festa foi realizada para marcar a entrega do 
novo Parque da Cidade para os soteropolitanos. O even-
to contou com a presença do prefeito ACM Neto e equi-
pe, que caminhou por todo o parque visitando os espa-
ços revitalizados, e com cerca de 200 mil pessoas, que 
curtiram dois dias de muita música, arte e esporte. 

Na programação, atrações musicais como o cantor Sau-
lo, a orquestra soteropolifônica e o roqueiro Marcio 
Mello fizeram a alegria do público no novo anfiteatro 

e na Praça de Skate Chorão. Além disso, os visitantes 
puderam circular na Praça dos Ipês usufruindo da di-
versidade gastronômica dos stands montados durante 
os dois dias de festa e apreciar a variedade de artesa-
natos expostos. 
A leitura e a poesia também invadiram o parque, com 
recitais ao pé dos ouvidos, narração de histórias e doa-
ções de livros através do projeto Livres Livros, na Praça 
dos Jacarandás. 

Na Escolinha de Bike, as crianças aprenderam regras 
de trânsito de forma lúdica, se divertiram na oficina de 
xadrez com um tabuleiro de peças gigantes e aproveita-
ram os novos brinquedos do Parquinho Infantil, as qua-
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dras de esporte, a praça de skate e o circuito slackline. 

Os interessados por ecologia e sustentabilidade pude-
ram participar na Praça Pau-Brasil de uma oficina de 
compostagem na qual se falou sobre hábitos de con-
sumo, descarte e coleta seletiva. Outras ações relacio-
nadas ao tema também se integraram à programação, 
como a feira de produtos agroecológicos, circuito fun-
cional natural e a trilha ecológica guiada, além da do-
ação de quinhentas mudas de árvores nativas da Mata 
Atlântica feita pela Escola Municipal de Jardinagem 
Itinerante. 

O evento contou ainda com a exposição de diversos mo-

delos de carros antigos; um passeio ciclístico com tre-
zentos amantes da bike, que pedalaram com o objetivo 
de fomentar a prática saudável do esporte na cidade; e 
com uma tenda do projeto Vai de Bike, da Prefeitura, 
para empréstimo de bicicletas.

O Prefeito ACM Neto, acompanhado de suas filhas, de-
positou duas cápsulas do tempo: uma para ser aberta 
em 2030 e que contém fotos da cidade, jornais do dia e 
desenhos desenvolvidos por crianças da rede munici-
pal com a temática dos 17 Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável. A segunda deverá ser aberta em 2049, 
ocasião em que Salvador completará 500 anos.
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SIGMAM – Como forma de simplificar a legislação 
ambiental vigente no país, para que todas as pessoas 
tenham acesso e compreendam a Lei, parte da comu-
nicação visual do parque é feita por uma metodolo-
gia de socialização da legislação por meio de repre-
sentações gráficas, desenvolvidas em parceria com 

as comunidades locais, combinando o conhecimento 
científico com o saber tradicional. O Sistema de Sig-
nos Ambientais (SIGMAM) é um trabalho inédito no 
Brasil, sendo o Parque da Cidade o primeiro espaço 
público a adotar esse sistema.
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A Guarda Municipal passou a funcionar 24h no parque, 
em parceria com a Polícia Militar, não só para proteger 
o cidadão, mas para orientá-lo sobre a necessidade de 
preservação do patrimônio público e natural do lugar. 
Duas motos, dois quadriciclos, um carro e uma cami-
nhonete auxiliam o Grupamento Especial de Proteção 
Ambiental (GEPA) no patrulhamento dos 72 hectares de 
área do parque. Após a reforma, o parque passou a re-
ceber cerca de 100.

SEGURANÇA

Com a reforma, o parque ganhou m ais 35 mil metros 
quadrados de novas áreas gramadas. A entrada que dá 
acesso ao Parque pelo Itaigara ganhou a Alameda dos 
Ipês: um largo espaço pavimentado para caminhar on-
tem três fileiras paralelas de ipês comporão no futuro 
um belíssimo “túnel” florido. O painel em uma das en-
tradas, composto por uma parede viva/verde se trans-
formou em uma das atrações da cidade, espaço para 
selfies e muitos sorrisos. A parede viva compões um 
conjunto paisagístico formados por palmeiras, bou-
quets-de-noiva, entre outras espécies floridas. Uma es-
pécie que ganhou destaque foi o Pau-brasil, que teve 
uma praça interna batizada com seu nome e diversas 
novas mudas plantadas.

PAISAGISMO 
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Praça Skate Chorão. Com 2.190 m², a Praça de Skate 
Chorão, que leva esse nome em homenagem ao ex-vo-
calista da banda Charlie Brown Jr., é composta por uma 
Skate Plaza(1.650m2), com todo tipo de caixote, corri-
mãos, rampas e gaps, buscando atender as característi-
cas do street skate moderno; uma área de Bowl e Snake 
com mais de 600m2, integrando vários níveis de uso 
em transições rápidas e velozes; um Big Bowl com 3m 
de profundidade e 30 cm de vertical; e uma Ladeira em 
Asfalto, para os praticantes do estilo Downhill. Todo o 
complexo considerou a topografia original do parque e 
a integração com as árvores existentes.

Fórum Permanente. Em decisão publicada no Diário 
Oficial do Município, através da Portaria nº 009/2016, 
a Secretaria Cidade Sustentável criou o Fórum Perma-
nente do Parque da Cidade. Formado por órgãos da pre-
feitura, entidades civis e parceiros diretamente ligados 
à manutenção, preservação e utilização dos parque, o 
fórum se reúne uma vez por mês com moradores dos 
bairros da Santa Cruz e Itaigara, ambulantes, ambien-
talistas e frequentadores do local, para discutir e pro-
por sugestões de melhorias na gestão do espaço.

PRAÇA DE SKATE CHORÃO

FÓRUM PERMANENTE
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A Tarde 05/06/2016
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Implantado pela Prefeitura Municipal em agosto de 
2015, o Programa de Coleta Seletiva de Salvador aos 
poucos vem se tornando prioridade no cotidiano do so-
teropolitano. 

Mais de 210 toneladas de materiais recicláveis já foram 
recolhidos nos 150 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) 
instalados em 67 bairros da cidade. Todo o resíduo re-
colhido é enviado para as cooperativas parceiras Cano-
re, Coopcicla, Caec, Camapet, Cooperbari e Cooperbra-
va, que fazem a triagem e prensagem do material que 
será reciclado, além de contribuírem socialmente com 

a geração de emprego e renda. O PEV tem capacida-
de de acondicionar até 2,5m³, é produzido em material 
plástico de alta resistência. A recomendação é que o 
material seja levado limpo, evitando, portanto, a inci-
dência de insetos. Podem ser levados aos PEVs papel, 
metal, plástico e vidro, todos secos.  

O principal resíduo descartado nos PEVs é o vidro (40%), 
seguido do papel (15%) e papelão (10%). Ainda assim, 
muitas pessoas acabam depositando os chamados rejei-
tos, que são os resíduos não recicláveis, como fraldas, 
absorventes e papel higiênico, além de resíduos orgâni-

A COLETA SELETIVA SAI DO PAPEL
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cos. O cidadão tem acesso a localização dos PEVs atra-
vés o aplicativo Coleta Seletiva Salvador, para smor-
tphones IOS e Android, que também localiza farmácias 
que recebem medicamentos vencidos, ecopontos para 
descarte de entulho, locais de descarte de óleo, além de 
dicas e orientações quanto a melhor forma de separar 
os resíduos.

A primeira coleta seletiva é feita em casa, quando o ci-
dadão separa por categorias os resíduos sólidos secos 
– como plástico, vidro, metal, papel/papelão – e deposita 
no PEV mais próxima de onde mora. Todo esse material 
será coletado por caminhões, tipo munck, equipados 
com guindastes hidráulicos e equipe, que destinará o 

material às cooperativas cadastradas pela prefeitura 
para realizar a triagem e prensagem dos resíduos. A 
frequência da coleta dos PEV’s varia de acordo com o 
local de instalação e a demanda dos equipamentos.

Desde que o programa foi lançado, o aplicativo “Coleta 
Seletiva Salvador”, disponível para Android e IOS, já foi 
baixado em seis mil smartphones. A ferramenta apre-
senta os pontos mais próximos para entrega de material 
reciclável, além dos locais de recebimento de medica-
mentos, óleo de cozinha, eletrônicos, pilhas e baterias. 
Há ainda informações dos ecopontos, onde podem ser 
descartados entulhos, restos de poda e cacarecos, a 
exemplo de móveis e eletrodomésticos velhos.
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 Acesse: www.coletaseletiva.salvador.ba.gov.br
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Mesmo que áreas como parques e áreas verdes já se-
jam de uso público e estejam consolidadas como tais, 
a ausência de delimitação em lei específica fragiliza o 
espaço, permitindo reduções, ocupações e suscitando 
dúvidas sobre seus limites.  

A proposta do Novo PDDU, lei 9069/2016, traz 42 uni-
dades de conservação integrantes do SAVAM com po-
ligonais, suas áreas e limites. É o primeiro passo para 
que parques e remanescentes de Mata Atlântica sejam 
preservados, ampliando o acesso do cidadão soteropoli-
tano a áreas verdes de lazer.

Mata Atlântica que tem um mapa, fruto de um grande 
pacto entre o Município, o Ministério Público, o setor 

empresarial e a sociedade civil organizada, inteiramen-
te dedicado a ela. Bioma hot spot de biodiversidade e 
protegido por Lei Federal, está presente na proposta do 
Novo PDDU com o mapeamento dos remanescentes e de 
seus respectivos estágios de regeneração, servindo de 
base para o licenciamento ambiental municipal. 

Dentre os 42 parques delimitados, 16 são áreas que figu-
ram como unidades de conservação pela primeira vez, 
totalizando mais de 19 milhões de metros quadrados de 
novos espaços protegidos no município. 

Nesse contexto, Cajazeiras ganha o seu primeiro parque 
em um lindo vale com nascentes e mata atlântica e a 
primeira APA Municipal. A Barra figura com o primeiro 

PDDU CRIA MAIS 19 MI     DE ÁREA PROTEGIDA EM 16 NOVO PARQUESm²
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parque marinho municipal, proposta surgida dos mo-
radores, e que pretende conservar quatro naufrágios 
entre o Farol e o Forte Santa Maria, potencializando o 
turismo de mergulho e ajudando a conservar e ampliar 
a biodiversidade marinha na região. A ilha dos Frades, 
com Mata Atlântica em estágio avançado de regenera-
ção, terá parte de seu território transformado em uma 
estação ecológica, dialogando com a Baia de Todos os 
Santos.

Somando apenas as áreas (38.889.684m²) elencadas no 
Novo PDDU e dividindo pela população de Salvador 
(2.921.087), teremos um índice de 13,31m² de área verde 
por habitante. Nessa conta não estão praças, largos e 
áreas verdes com menos de 25.000m² o que ampliaria 
de forma significativa esse índice.  O grande desafio é 
promover o acesso igualitário à essas áreas, indepen-

dente de bairro ou região, e é nesse sentido que cami-
nha o PDDU e o Salvador 500.

Outorga Verde - Um instrumento inovador criado pelo 
PDDU foi a Outorga Verde, que possibilita descontos 
no valor da outorga onerosa para os empreendimentos 
certificados pelo IPTU Verde, conectando um benefício 
para o empreendedor e para o consumidor final. O ins-
trumento está em fase de regulamentação.

Com o novo PDDU, Salvador passa a ter 21 (vinte e um) 
Parques de Bairros, 10 (dez) Parques Urbanos, 02 (duas) 
Unidades de Conservação, 03 (três) parques urbanos 
propostos e 08 (oito) Unidades de Conservação Indica-
das.   As praças superiores a 20 mil metros quadrados, 
como Campo Grande (37.121,13 m2), Caminho das Árvo-
res (23.095,08 m2) e Stella Mares (22.144,49 m2) foram 
transformadas em parques.

10 PARQUES URBANOS 
DELIMITADOS

Parque Zoo-botânico de Ondina
Parque Joventino Silva

Parque Metropolitano de Pituaçu
Parque Socioambiental de Canabrava

Jardim Botânico - Mata dos Oitis

Parque do Abaeté
Parque São Bartolomeu

Parque da Lagoa da Paixão
Parque de Pirajá 

Parque Ecológico do Vale Encantado

03  PARQUES URBANOS 
PROPOSTOS

Parque do Vale da Mata Escura
Parque de Ipitanga II e III

Parque de Ipitanga I

21 PARQUES DE BAIRRO

Parque Dique do Tororó
Parque Jardim do Namorados

Parque do Costa Azul
Parque Solar Boa Vista

Parque Lagos dos Frades
Parque Campo Grande

Parque Caminho das Árvores
Parque Lagoa dos Pássaros

Parque Dique do Cabrito
Parque Pedra de Xangô

Parque de Escada

Parque Stella Mares
Parque Piatã

Parque Boca do Rio
Parque Linear Jaguaribe

Parque Itapuã
Parque Fazenda Grande

Parque dos Ventos
Parque Linear da Avenida Centenário
Parque Linear da Avenida Garibaldi

Parque Amazonas de Baixo

02 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  
DE USO SUSTENTÁVEL

Parque das Dunas 
APA da Pedra de Xangô

08 UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO INDICADAS

Parque de Pirajá
Parque Ecológico do Vale Encantado
Estação Ecológica da Ilha dos Frades

Refúgio da Vida Silvestre das Dunas de Armação
Parque de Aratu

Parque Marinho da Barra
Manguezal do Rio Passa Vaca

Vale do Cascão
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PDDU 2016 Mapa 07a áreas remanescentes do bioma da Mata Atlântica
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PDDU 2016 Mapa 07 SAVAM
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A praia de Ponta de Nossa Senhora do Guadalupe, na 
Ilha dos Frades, recebeu, em 2015 e 2016, o reconheci-
mento internacional pela conservação de sua natureza, 
acesso a informação e qualidade do serviço. 

A avaliação foi feita por júri da organização não go-
vernamental Foundation for Environmental Education 
(FEE - Fundação para Educação Ambiental), que certi-
fica com o selo Bandeira Azul, no mundo inteiro, praias 
e marinas objetivando potencializar a conscientização 
para proteger ambientes costeiros e marinhos. 

As praias que podem ganhar a certificação são, oficial-
mente, utilizadas para banhos e recebem visitação com 
frequência, como as de áreas urbanas. Este perfil sina-

liza para a vulnerabilidade dos ambientes à degradação 
e estimula a sustentabilidade em prol do coletivo. O selo 
é dado a locais que, obrigatoriamente, obedeçam aos 34 
critérios estabelecidos pelo programa, como qualidade 
da água e construções de acordo com leis ambientais. A

 cada período, devem ser desenvolvidas atividades, 
como educativas e acompanhamentos técnicos, para 
que seja mantido íntegro o patrimônio natural.

Em dezembro de 2016, com a chegada do verão, foi has-
teada a bandeira com o emblema do programa para re-
presentar o reconhecimento recebido.

PRIMEIRA PRAIA DO N/NE CERTIFICADA BANDEIRA AZUL
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SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 28/11/2016A6 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

CHEIA
ATÉ 29/02

1 REMANSO

19° 34°
2 JUAZEIRO

20° 34°

3 PAULO
AFONSO

18° 34°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

16° 33°
5 IRECÊ

14° 32°
6 JACOBINA

13° 33°

7 FEIRA DE
SANTANA

19° 32°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

19° 32°
9 BARREIRAS

20° 34°

10 BOM JESUS
DA LAPA

21° 36°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

17° 28°
12 ILHÉUS

22° 27°

13 PORTO
SEGURO

21° 27°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

23° 34°
SALVADOR HOJE

23° 27°

SALVADOR AMANHÃ

22° 27°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo para
a capital baiana é de sol e períodos de chuva. MINGUANTE

1 A 8/3
NOVA

9 A 14/3
CRESCENTE
15 A 22/3

NASCENTE
5h19

POENTE
18h10

SEGUNDA
Alta 03h04 2,3m
Baixa 9h04 0,4m
Alta 15h11 2,3m
Baixa 21h17 0,3m

TERÇA
Alta 03h39 2,3m
Baixa 09h38 0,4m
Alta 15h45 2,3m
Baixa 20h51 0,3m

QUARTA
Alta 4h11 2,3m
Baixa 10h06 0,4m
Alta 16h17 2,3m
Baixa 22h23 0,3

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 18° 27°
Curitiba 18° 27°
Natal 24° 31°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 23° 30°
Rio 24° 32°
Recife 26° 30°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 8° 18°
H. Kong 15° 22°
Quebec -8° 3°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 9° 17°
Moscou -1° 10°
Luanda 24° 31°

OBITUÁRIO

CAMPO SANTO

Ademir Ramos
Rego faleceu na Unidade
de Pronto Atendimento,
68 anos, natural de
Salvador/BA

Antônio Guimarães
Vasconcellos faleceu no
Hospital Sagrada Família,
70 anos, natural de
Jequié/BA

Barbara Pereira dos
Santos faleceu na
Unidade de Pronto
Atendimento,
90 anos, natural de
Valença/BA

Janailda Maria Nogueira
Santos faleceu em
residência, 44 anos,
natural de Salvador/BA

Raimundo de Oliveira
Duarte faleceu em
residência, 84 anos,
natural de Salvador/BA

JARDIM DA SAUDADE

Vera Regina Franco de
Souza faleceu no
Hospital Português, 62
anos, casada, natural de
Fronteiras/PI

Celeste Aida Perri
Meirelles faleceu em

Salvador, 72 anos,
divorciada, natural de
Salvador/BA

Valter Hayne Bastos
Neto faleceu em
Salvador, 39 anos, casado,
natural de Salvador/BA

Heroina Nascimento
Beanes Maria faleceu
em residência, 91 anos,
viúva, natural de
Ilhéus/BA

Claides Rocha
Ribeiro faleceu em
Salvador, 88 anos,
viúva, natural de
Maraú/BA

MEIO AMBIENTE A praia de Ponta de Nossa Senhora é primeira do Nordeste a ser certificada com a Bandeira Azul

IlhadosFrades recebe seloporqualidade
YURI SILVA

A praia da Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe, na
Ilha dos Frades, distrito de
Salvador, faz parte, desde
ontem, do rol das melhores
praias do mundo.

Essa classificação se deve
ao recebimento do selo Ban-
deira Azul, emitido para a
localidade pela Fundation
for Environmental Educa-
tion (FEE), instituição inter-
nacional sem fins lucrati-
vos.

A atração turística, pri-
meira do Norte e do Nor-
deste do Brasil a receber o
título, passou por uma série
de avaliações para o proces-
so de certificação.

Entre os temas avaliados,
quatro se destacam, segun-
do a coordenadora do Pro-
gramaBandeiraAzulnoBra-
sil e representante do Ins-
tituto Ambientes em Redes
(parceiro da FEE), Leana Ber-
nardes.

Educação ambiental, se-
gurança, equipamentos e
gestão ambiental foram
pontos avaliados pelos téc-
nicos da entidade, segundo
ela.Ao todo, foramdoisanos
de análises feitas pela ins-
tituição.

“A gente vem em deter-
minados meses, para fisca-
lizarcomoestáoandamento
do cumprimento das exi-
gências e, depois que a praia
recebe a bandeira, a gente
continuavindoverificarasi-
tuação”, conta Leana.

Esse ano, conforme a co-

ordenadora do projeto, seis
praias e trêsmarinasdoBra-
sil vão receber o título. Se-
manaquevem,contaela,en-
tregas da bandeira serão fei-
tas em Santa Catarina, São
Paulo e no Rio de Janeiro.

Histórico
O hasteamento da Bandeira
Azul na praia de Nossa Se-
nhora de Guadalupe, pro-
movido pela FEE, contou
com a presença do prefeito
de Salvador, ACM Neto, de
secretários da gestão dele, e
do coordenador do Conse-
lho de Desenvolvimento
Econômico e Social do go-
verno da Bahia, o ex-gover-
nador Jaques Wagner.
Foi a gestão estadual que,

nos últimos anos, concedeu
a exploraçãoda Ilhados Fra-
desao InstitutoBaíaViva.Na
cerimônia, o prefeito e a re-
presentante da Baía Viva,
Isabela Suarez, receberam a
bandeira azul.
Atualmente, uma taxa de

R$6 é cobrada aquemchega
ao local. Um píer e estru-
turas de acessibilidade fo-
ramconstruídosnaárea, em
contrapartida.

Novas metas
De acordo com o prefeito
ACMNeto, o objetivodomu-
nicípio é estender o título
recebido pela localidade pa-
ra “o maior número de
praias de Salvador”. Na ava-
liação dele, a análise feita
sobre os locais pelas insti-
tuições envolvidas no pro-
jeto é “completa”.

Neto afirmou também
quea IlhadosFradesentrará
para o rol de produtos a se-
rem vendidos pela prefeitu-
ra para fora do estado, a
exemplo do Carnaval e do
Réveillon.
“ÉbomsaberqueSalvador

e suas praias se posicionam
entre as melhores praias do
mundo”, afirmou o prefeito.

“Mas há também um ele-
mento econômico impor-
tante dessa certificação, que
precisa ser explorado sem
dúvida nenhuma, até por-
que as ilhas precisam ser in-
tegradas melhor à capital”,
disse.
As praias de Stella Maris,

Ipitanga e Itapuã também
vão disputar o título, segun-

do adiantou o titular da Se-
cretaria Cidade Sustentável,
André Fraga.
Pela primeira vez na ilha

ontem, a paulista JosefaMe-
deiros, 54, curtiu o sol ao la-
do da família. Para ela, a
praia da Ilha dos Frades é
“uma das mais limpas de
que temnotícia”. “Muito bo-
nito aqui”, avaliou.

Valter Pontes/Agecom / Divulgação

ACM Neto e a representante da Baía Viva, Isabela Suarez, recebem bandeira que simboliza a certificação

“A certificação
é um elemento
econômico que
precisa ser
explorado”
ACM NETO, prefeito

CULTURA

CaminhadadoSamba
atraimultidão aoCentro
ANA PAULA SANTOS

Nove blocos de samba arras-
taram uma multidão, on-
tem, do Campo Grande à
PraçaCastroAlves,durantea
11ª edição da Caminhada do
Samba.

Organizado pela União
das Entidades de Samba da
Bahia, o evento reuniu atra-
ções de vários seguimentos
musicais, como Bambeia,
Miudinho, Juliana Ribeiro e
o grupo É o Tchan,

Participaram, ainda, Sam-
ba do Pretinho, Movimento,
A grande Família, Patrulha

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

Trio elétrico
anima público
na área central
de Salvador

do Samba, Reinaldo Terra
Samba, Denny Palma, D’Ci-
fras, Fora da Mídia, Pagode
do Vinny, QG do Pagode e
Fuzucada.
À frente da Patrulha do

Sambahádozeanos,Ericson
de Melo destacou a emoção
de participar pela primeira
vez da caminhada.
“Estamos voltando em

grande estilo, depois de 10
anos fora, lançando o nosso
no álbum de trabalho, me-
xer o quadril”.
O cantor lembrou tam-

bémqueo sambaé aorigem
de tudo e que o pagode nas-

ceu desse ritmo. “Temos
uma dívida com este movi-
mento secular”, completou.

Dia de folga
Acompanhada do marido e
amigas, em frente ao Teatro
CastroAlves, a recepcionista
Rose Barbosa, 43, comentou
que somente depois de dois
anos conseguiu uma folga
no trabalho para ir à cami-
nhada.
“Adoro samba. Talvez, eu

consiga acompanhar até a
Praça Castro Alves, pois, a
caminhada está muito lin-
da”, finalizou.

SEGURANÇA

BaralhodoCrimedaSSP conta
commaisdoisnovosprocurados
DA REDAÇÃO

Dois novos criminosos fo-
ramadicionados ao Baralho
do Crime da Secretaria da
Segurança Pública (SSP). Os
novosmembrossãopartede
grupos criminosos respon-
sáveisporvárioshomicídios
registrados no estado.
Comprisões temporária e

preventiva solicitadas, Leo-
ne Santos Costa, conhecido
como “Leone do Pânico” e
“Leone do Pela Porco”, é o

novo Rei de Copas da fer-
ramenta. Ele atua em Feira
de Santana, onde é conhe-
cido pela grande quantida-
de de assassinatos.
Ohomicidaéumdosprin-

cipais comparsas de Ronil-
sonOliveiraJesus,apelidado
de “Rafael”, que chefia uma
facção criminosa e também
é procurado pela polícia.
Leone participou de cha-

cinas responsáveis pormais
de 30 assassinatos e agora
substitui Josemar Silva Bar-

bosa, o “Joca doCavalo”, pre-
so no último dia 17.

Oito de Copas
Quem estampa a carta Oito
deCopas éo rostodeRamiro
Nascimento Lopes. Associa-
do ao tráfico de drogas, o
criminoso lidera uma qua-
drilha no bairro de Brotas e
éprocuradoporhomicídioe
roubo amão armada. Ao re-
conhecer algum bandido, o
cidadão pode ligar para o
número (71) 3235-0000.
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SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 28/11/2016A6 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

CHEIA
ATÉ 29/02

1 REMANSO

19° 34°
2 JUAZEIRO

20° 34°

3 PAULO
AFONSO

18° 34°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

16° 33°
5 IRECÊ

14° 32°
6 JACOBINA

13° 33°

7 FEIRA DE
SANTANA

19° 32°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

19° 32°
9 BARREIRAS

20° 34°

10 BOM JESUS
DA LAPA

21° 36°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

17° 28°
12 ILHÉUS

22° 27°

13 PORTO
SEGURO

21° 27°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

23° 34°
SALVADOR HOJE

23° 27°

SALVADOR AMANHÃ

22° 27°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo para
a capital baiana é de sol e períodos de chuva. MINGUANTE

1 A 8/3
NOVA

9 A 14/3
CRESCENTE
15 A 22/3

NASCENTE
5h19

POENTE
18h10

SEGUNDA
Alta 03h04 2,3m
Baixa 9h04 0,4m
Alta 15h11 2,3m
Baixa 21h17 0,3m

TERÇA
Alta 03h39 2,3m
Baixa 09h38 0,4m
Alta 15h45 2,3m
Baixa 20h51 0,3m

QUARTA
Alta 4h11 2,3m
Baixa 10h06 0,4m
Alta 16h17 2,3m
Baixa 22h23 0,3

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 18° 27°
Curitiba 18° 27°
Natal 24° 31°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 23° 30°
Rio 24° 32°
Recife 26° 30°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 8° 18°
H. Kong 15° 22°
Quebec -8° 3°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 9° 17°
Moscou -1° 10°
Luanda 24° 31°

OBITUÁRIO

CAMPO SANTO

Ademir Ramos
Rego faleceu na Unidade
de Pronto Atendimento,
68 anos, natural de
Salvador/BA

Antônio Guimarães
Vasconcellos faleceu no
Hospital Sagrada Família,
70 anos, natural de
Jequié/BA

Barbara Pereira dos
Santos faleceu na
Unidade de Pronto
Atendimento,
90 anos, natural de
Valença/BA

Janailda Maria Nogueira
Santos faleceu em
residência, 44 anos,
natural de Salvador/BA

Raimundo de Oliveira
Duarte faleceu em
residência, 84 anos,
natural de Salvador/BA

JARDIM DA SAUDADE

Vera Regina Franco de
Souza faleceu no
Hospital Português, 62
anos, casada, natural de
Fronteiras/PI

Celeste Aida Perri
Meirelles faleceu em

Salvador, 72 anos,
divorciada, natural de
Salvador/BA

Valter Hayne Bastos
Neto faleceu em
Salvador, 39 anos, casado,
natural de Salvador/BA

Heroina Nascimento
Beanes Maria faleceu
em residência, 91 anos,
viúva, natural de
Ilhéus/BA

Claides Rocha
Ribeiro faleceu em
Salvador, 88 anos,
viúva, natural de
Maraú/BA

MEIO AMBIENTE A praia de Ponta de Nossa Senhora é primeira do Nordeste a ser certificada com a Bandeira Azul

IlhadosFrades recebe seloporqualidade
YURI SILVA

A praia da Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe, na
Ilha dos Frades, distrito de
Salvador, faz parte, desde
ontem, do rol das melhores
praias do mundo.

Essa classificação se deve
ao recebimento do selo Ban-
deira Azul, emitido para a
localidade pela Fundation
for Environmental Educa-
tion (FEE), instituição inter-
nacional sem fins lucrati-
vos.

A atração turística, pri-
meira do Norte e do Nor-
deste do Brasil a receber o
título, passou por uma série
de avaliações para o proces-
so de certificação.

Entre os temas avaliados,
quatro se destacam, segun-
do a coordenadora do Pro-
gramaBandeiraAzulnoBra-
sil e representante do Ins-
tituto Ambientes em Redes
(parceiro da FEE), Leana Ber-
nardes.

Educação ambiental, se-
gurança, equipamentos e
gestão ambiental foram
pontos avaliados pelos téc-
nicos da entidade, segundo
ela.Ao todo, foramdoisanos
de análises feitas pela ins-
tituição.

“A gente vem em deter-
minados meses, para fisca-
lizarcomoestáoandamento
do cumprimento das exi-
gências e, depois que a praia
recebe a bandeira, a gente
continuavindoverificarasi-
tuação”, conta Leana.

Esse ano, conforme a co-

ordenadora do projeto, seis
praias e trêsmarinasdoBra-
sil vão receber o título. Se-
manaquevem,contaela,en-
tregas da bandeira serão fei-
tas em Santa Catarina, São
Paulo e no Rio de Janeiro.

Histórico
O hasteamento da Bandeira
Azul na praia de Nossa Se-
nhora de Guadalupe, pro-
movido pela FEE, contou
com a presença do prefeito
de Salvador, ACM Neto, de
secretários da gestão dele, e
do coordenador do Conse-
lho de Desenvolvimento
Econômico e Social do go-
verno da Bahia, o ex-gover-
nador Jaques Wagner.
Foi a gestão estadual que,

nos últimos anos, concedeu
a exploraçãoda Ilhados Fra-
desao InstitutoBaíaViva.Na
cerimônia, o prefeito e a re-
presentante da Baía Viva,
Isabela Suarez, receberam a
bandeira azul.
Atualmente, uma taxa de

R$6 é cobrada aquemchega
ao local. Um píer e estru-
turas de acessibilidade fo-
ramconstruídosnaárea, em
contrapartida.

Novas metas
De acordo com o prefeito
ACMNeto, o objetivodomu-
nicípio é estender o título
recebido pela localidade pa-
ra “o maior número de
praias de Salvador”. Na ava-
liação dele, a análise feita
sobre os locais pelas insti-
tuições envolvidas no pro-
jeto é “completa”.

Neto afirmou também
quea IlhadosFradesentrará
para o rol de produtos a se-
rem vendidos pela prefeitu-
ra para fora do estado, a
exemplo do Carnaval e do
Réveillon.
“ÉbomsaberqueSalvador

e suas praias se posicionam
entre as melhores praias do
mundo”, afirmou o prefeito.

“Mas há também um ele-
mento econômico impor-
tante dessa certificação, que
precisa ser explorado sem
dúvida nenhuma, até por-
que as ilhas precisam ser in-
tegradas melhor à capital”,
disse.
As praias de Stella Maris,

Ipitanga e Itapuã também
vão disputar o título, segun-

do adiantou o titular da Se-
cretaria Cidade Sustentável,
André Fraga.
Pela primeira vez na ilha

ontem, a paulista JosefaMe-
deiros, 54, curtiu o sol ao la-
do da família. Para ela, a
praia da Ilha dos Frades é
“uma das mais limpas de
que temnotícia”. “Muito bo-
nito aqui”, avaliou.

Valter Pontes/Agecom / Divulgação

ACM Neto e a representante da Baía Viva, Isabela Suarez, recebem bandeira que simboliza a certificação

“A certificação
é um elemento
econômico que
precisa ser
explorado”
ACM NETO, prefeito

CULTURA

CaminhadadoSamba
atraimultidão aoCentro
ANA PAULA SANTOS

Nove blocos de samba arras-
taram uma multidão, on-
tem, do Campo Grande à
PraçaCastroAlves,durantea
11ª edição da Caminhada do
Samba.

Organizado pela União
das Entidades de Samba da
Bahia, o evento reuniu atra-
ções de vários seguimentos
musicais, como Bambeia,
Miudinho, Juliana Ribeiro e
o grupo É o Tchan,

Participaram, ainda, Sam-
ba do Pretinho, Movimento,
A grande Família, Patrulha

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

Trio elétrico
anima público
na área central
de Salvador

do Samba, Reinaldo Terra
Samba, Denny Palma, D’Ci-
fras, Fora da Mídia, Pagode
do Vinny, QG do Pagode e
Fuzucada.
À frente da Patrulha do

Sambahádozeanos,Ericson
de Melo destacou a emoção
de participar pela primeira
vez da caminhada.
“Estamos voltando em

grande estilo, depois de 10
anos fora, lançando o nosso
no álbum de trabalho, me-
xer o quadril”.
O cantor lembrou tam-

bémqueo sambaé aorigem
de tudo e que o pagode nas-

ceu desse ritmo. “Temos
uma dívida com este movi-
mento secular”, completou.

Dia de folga
Acompanhada do marido e
amigas, em frente ao Teatro
CastroAlves, a recepcionista
Rose Barbosa, 43, comentou
que somente depois de dois
anos conseguiu uma folga
no trabalho para ir à cami-
nhada.
“Adoro samba. Talvez, eu

consiga acompanhar até a
Praça Castro Alves, pois, a
caminhada está muito lin-
da”, finalizou.

SEGURANÇA

BaralhodoCrimedaSSP conta
commaisdoisnovosprocurados
DA REDAÇÃO

Dois novos criminosos fo-
ramadicionados ao Baralho
do Crime da Secretaria da
Segurança Pública (SSP). Os
novosmembrossãopartede
grupos criminosos respon-
sáveisporvárioshomicídios
registrados no estado.
Comprisões temporária e

preventiva solicitadas, Leo-
ne Santos Costa, conhecido
como “Leone do Pânico” e
“Leone do Pela Porco”, é o

novo Rei de Copas da fer-
ramenta. Ele atua em Feira
de Santana, onde é conhe-
cido pela grande quantida-
de de assassinatos.
Ohomicidaéumdosprin-

cipais comparsas de Ronil-
sonOliveiraJesus,apelidado
de “Rafael”, que chefia uma
facção criminosa e também
é procurado pela polícia.
Leone participou de cha-

cinas responsáveis pormais
de 30 assassinatos e agora
substitui Josemar Silva Bar-

bosa, o “Joca doCavalo”, pre-
so no último dia 17.

Oito de Copas
Quem estampa a carta Oito
deCopas éo rostodeRamiro
Nascimento Lopes. Associa-
do ao tráfico de drogas, o
criminoso lidera uma qua-
drilha no bairro de Brotas e
éprocuradoporhomicídioe
roubo amão armada. Ao re-
conhecer algum bandido, o
cidadão pode ligar para o
número (71) 3235-0000.

O Programa Bandeira Azul é um selo de caráter socio-
ambiental amplamente reconhecido em todo mundo. 

A bandeira hasteada representa não só um símbolo do 
programa, como também sinaliza a conformidade da 
praia com os critérios estabelecidos pelo selo: Educa-
ção e Informação Ambiental; Qualidade da Água; Ges-
tão Ambiental; e Segurança e Serviços.  

O local deve conter sinalização ambiental, informações 
sobre as atividades de educação ambiental e as normas 
de conduta na praia ou marina.

Uma praia com Bandeira Azul significa que a água de 
banho é monitorada em relação à diversos parâmetros 
(bactérias Coliformes Fecais, acidez, óleos e graxas, re-

síduos sólidos flutuantes, transparência, cor), ou seja, 
deve ser balneável, além de ter plano de emergência 
em caso de acidentes.

Os usuários da praia incluindo gestores públicos, asso-
ciações de moradores, de comerciantes, de pescadores 
e qualquer grupo que participe ativamente da praia de-
vem fazer parte do Comitê Gestor da praia.

A praia deve oferecer infraestrutura e os serviços, como 
chuveiros, banheiros, guarda-vidas, equipamentos de 
salvamento e primeiros socorros, plano de emergência 
contra riscos externos, gestão de conflitos, normas de 
conduta de utilização da praia, entre outros.
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Salvador tem a orla mais extensa do país, com mais de 
40 km de praias, mas muitos soteropolitanos não ti-
nham o direito de desfrutar desse lazer simples e gra-
tuito. Quem tem alguma dificuldade de locomoção não 
contava com rampas de acesso ou equipes para acom-
panhar o banho de mar. Desde 2014 o projeto ParaPraia 
mudou essa realidade, proporcionando a integração de 
qualquer pessoa com mobilidade reduzida ao mar de 
Salvador.

O funcionário público Vander dos Santos, de 53 anos, 
por conta da uma paraplegia, passou 15 anos sem curtir 
um banho de mar, mas o Parapraia mudou isto. “O pro-
jeto de praia acessível traz para esse grupo que tem di-
ficuldade de locomoção a facilidade de contemplar um 
dos lugares de lazer mais especiais que temos. É muito 
significante para a gente”, comemora.

Durante os finais de semana que acontecem o Para-
Praia, são oferecidos mergulhos com cilindro, passeio 

 PARAPRAIA
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com Stand Up Paddle, jogos de vôlei adaptados e ativi-
dades lúdicas associadas a banhos de mar, tudo sempre 
acompanhado por equipes multidisciplinares, forma-
das, entre outros voluntários, por fisioterapeutas, ins-
trutores de mergulho e profissionais de educação física. 

A estrutura do projeto tem quiosques de atendimento 
individualizado, sanitários especiais, cadeiras flutuan-
tes, miniquadra de vôlei adaptada, pistas de acesso ao 
mar para cadeiras de rodas, sombreiros e cadeiras para 

acompanhantes.

O Parapraia, uma parceria público-privada, chegou a 
sua terceira edição em 2016 e é uma ação de desdobra-
mento do projeto de requalificação da orla de Salvador, 
iniciado em 2013, que contempla rampas de acesso em 
todas as praias da capital. Em 2014, primeiro ano da 
ação, a praia de Ondina foi escolhida porque já trazia 
um prévio planejamento estrutural de acessibilidade, o 
que impulsionou o olhar estratégico de oferecer o ba-
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nho de mar assistido. Na edição de 2015 a iniciativa foi 
ampliada e oferecida também na Ribeira, em sua orla 
já requalificada, e em 2016 fixou-se em Ondina, resul-
tando em um crescimento de 40% de pessoas atendidas.

Os encontros, em manhãs de sábados e domingos do ve-
rão, contaram com a presença de funcionários e pacien-
tes da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação – Salva-
dor, de membros da Associação Baiana dos Deficientes 
Físicos, de uma equipe voluntária de instrutores de 
mergulho submarino da Escola de Mergulho Galeão 
Sacramento e da parceria com o Rua K SUP Club, além 

de artistas como Saulo e Margarete Menezes, que esti-
veram na edição 2016 como voluntários, levando muita 
alegria aos participantes. 

Com o Parapraia, as praias de Salvador voltam a ser 
espaço de cidadania e tornam-se um ambiente de lazer 
ainda mais acessível. Com a requalificação da orla de 
Salvador empreendida pela Prefeitura, todas as praias 
da cidade vêm ganhando rampas de acesso nos padrões 
mais modernos para permitir cada vez mais integração 
e transformar a praia em um espaço de cidadania.
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A ideia é ampliar a iniciativa
para locais próximosa Itapuã
OPara-Praiachegouareceber
mais de 40 pessoas no ano
passado, quando a atividade
era promovida apenas em
Ondina.

Esteano,aaçãotambémvai
contemplar a Ribeira e, como
reconhecimentodopúblico,a
SecretariaCidadeSustentável
(Secis) pretende ampliar o
projeto ainda mais.

De acordo com André Fra-
ga, da Secis, a ideia é levar a
atividade para praias próxi-
mas a Itapuã. Mas alguns fa-
tores precisam ser levados
em consideração na hora da
escolha dos locais.

“As praias escolhidas para
essa atividade precisam ter
algumas características espe-
cíficas. Por exemplo, elas não
podem ter uma rebentação
muito forte. Isso precisa ser
estudado.Nossameta éque, a
cada ano, atendamos mais
um ponto da orla”, explica.

Projeto semelhante é exe-
cutado no Rio de Janeiro há
sete anos, na praia de Copa-
cabana e da Barra da Tijuca.

Segurança
As pessoas com deficiência
são conduzidas ao mar por
estudantes e profissionais de

fisioterapia, na cadeira anfí-
bia flutuante.

Já na água, os participantes
podem brincar com bolas e
boias. Atividades como mer-
gulho e stand up adaptados
também estão previstas para
este ano.

O produtor do evento, Re-
nato Linhares, ressalta que o
maior desejo de todos os en-
volvidos é transformar a
praiaemumlocalsustentável
e inclusivo.

“Quem sabe até a gente te-
nha uma praia permanente
de banho assistido ao longo
do ano”, comenta.

LAZER A segunda edição da programa que possibilita o banho de mar para deficientes físicos segue para a Ribeira no dia 24

ProjetoPara-Praia estádevolta emOndina
JESSICA SANDES

A edição 2015 do projeto Pa-
ra-Praia,quepermiteobanho
de mar assistido para defi-
cientes físicos e pessoas com
mobilidade reduzida, come-
çou ontem pela manhã na
praia de Ondina.

A iniciativa fica no bairro
até 18 de janeiro, sempre aos
sábados e domingos, das 8h
às 13h. De 24 deste mês a 8 de
fevereiro, o programa vai pa-
ra a praia da Ribeira, ao lado
da Cabana do Bogari.

Professora da Escola Bahia-
na de Medicina e Saúde Pú-
blica, LucianaOliveira afirma
que, a cada dia de ação, três
fisioterapeutas, dois educa-
dores físicos e 14 estudantes
de fisioterapia auxiliam na
locomoção e no banho dos
participantes.

AbaianaMarisa Leão, de44
anos, não tomava banho de
marhá 20, até 2014, quandoo
projeto foi lançado. Ela conta
que primeiro observou como
os profissionais se compor-
tavam e qual era o nível de
segurança do banho. Depois,
participou da atividade.

“Não é fácil para os por-
tadores de deficiência chega-
rem à praia, muito menos ao
mar. Ter pessoas que nos aju-
dam a sentir a água do mar
novamente é maravilhoso”.

Parcerias
O banho de mar assistido no
Para-Praia, que é gratuito, é
uma iniciativa público-priva-
da. Promovido pela Prefeitu-
ra de Salvador, por meio da
SecretariaCidadeSustentável
(Secis), o projeto conta com
cinco parceiros, entre eles o
Grupo A TARDE.

Segundo o gestor da Secis,
André Fraga, a praia é o lazer
de mais fácil acesso em Sal-
vador,mas “essanão erauma
verdade” para pessoas com
deficiência.

“Este é o segundo ano do
projeto, e o objetivo é am-
pliá-lo, para que, cada vez
mais,apraiasejasinônimode
igualdade”, disse.

AindadeacordocomAndré
Fraga, todo o projeto de re-
qualificação da orla – de Tu-
barão a Itapuã – contempla
rampasdeacessoebanheiros
adaptados, para melhorar a
acessibilidade às praias.

“Ter pessoas
que nos ajudam
a sentir a água
do mar é
maravilhoso”
MARISA LEÃO, 44 anos

Fotos Eduardo Martins / Ag. A TARDE

O banho de mar assistido, pelo Para-Praia, é gratuito e acontece na praia de Ondina até o dia 18, sempre aos sábados e domingos, das 8h às 13h

Idosa participa da abertura da segunda edição do projeto

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Bike Salvador inaugura
duas estaçõesnaorla

LUIZA CADIDÉ

Mais duas estações de com-
partilhamento de bicicletas
do programa Bike Salvador
foramimplantadasnaorlado
subúrbio ferroviário de Sal-
vador ontem.

As “laranjinhas” – apelido
dado aos veículos – estão lo-
calizadas em São Tomé de Pa-
ripe e Tubarão. Cada estação
conta com 12 bikes.

Apesarde instaladosrecen-
temente, os novos centros de
compartilhamento já apre-
sentam peças enferrujadas,
como os eixos que prendem
as bicicletas à estação.

Alguns moradores tam-
bém não sabiam como fazer
para utilizar o equipamento,
caso do soldador Anderson
Dantas, 26 anos.

Ele contou que já conhecia
o programa e viu outras es-
tações espalhadas pela cida-
de,masnuncautilizouos veí-
culos. “Estou lendo as instru-
çõesparaaprendercomousar

a bicicleta”, disse, enquanto
conhecia a estação instalada
em São Tomé de Paripe.

Segundo Anderson, o novo
equipamento irá ajudá-lo a
transitar pela orla nos finais
de semana, quando o tráfego
de carros é limitado para que
a população possa aproveitar
a área para lazer.

Os usuários poderão utili-
zar o serviço todos os dias da
semana entre as 6h e 22h. O
tempodepermanênciacoma
bicicleta é de 45 minutos, de
segunda-feira a sábado, e por
90 minutos, nos domingos e
feriados.

Depois deste período, o ci-
clista deve devolver a “laran-
jinha” em qualquer estação e
aguardar 15 minutos para a
retirada de outra bike. Se este
intervalo não for respeitado,
o usuário terá que pagar R$ 5
a cada meia hora de uso.

Como utilizar
O programa foi lançado no
dia 22 de setembro de 2013 e

Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Um dos centros de
compartilhamento
instalados ontem
fica na praia de
Tubarão. O outro, em
São Tomé de Paripe

já foram instaladas mais de
30 centros de compartilha-
mento neste período.

Para se cadastrar no pro-
grama,ousuáriodeveacessar
o site do Salvador Vai de Bike
(www.salvadorvaidebike.sal-
vador.ba.gov.br) e inserir as
informações pedidas.

Depois, o interessado deve
realizaropagamentodaanui-

dade, no valor de R$ 10, com
qualquer cartão de crédito.

Para retirar a bicicleta da
estação, é preciso utilizar o
aplicativo para celular cha-
mado Bike Salvador (disponí-
vel para todos os sistemas
operacionaisdesmartphone)
ou ligar para 4003-9892 e so-
licitar a liberação da bike.

Quem já é cadastrado no

BikeSalvadorequiserutilizar
o serviço por meio do cartão
SalvadorCard deve acessar o
site deste serviço (www.bike-
salvador.com.br), clicar na
aba "credenciamento" e vin-
cular o número do cartão de
passagem ao seu cadastro.

Em seguida, o usuário deve
inserir o número do verso do
cartão e finalizar a ação. Para
conseguir a liberação das bi-
cicletas na estação de com-
partilhamento, é só aproxi-
marocartãocadastradoàmá-
quina, aguardar o número da
bicicleta a ser liberada e apro-
ximar o cartão novamente.

Parafinalizar,ociclistapre-
cisa esperar que a luz fique
verde para conseguir soltar o
veículo e pedalar pelas ruas
da cidade.

Com o SalvadorCard, a pes-
soa interessadanãoprecisará
mais realizar uma ligação te-
lefônica ou acionar o aplica-
tivo do smartphone nas es-
tações para novas retirada de
bikes.

12
bicicletas foram
disponibilizadas em
cada uma das estações
de compartilhamento
instaladas, ontem,
na orla de São Tomé
de Paripe e Tubarão
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2014
25/01 a 16/02 185 atendimentos

2015
03/01 a 18/01

2015
25/01 a 08/02

2016
23/01 a 06/03

150 atendimentos

100 atendimentos

258 atendimentos
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Na iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, atra-
vés da Secretaria Cidade Sustentável (SECIS), as par-
cerias foram desenvolvidas com o Governo da Bahia, 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Salvador 
Shopping, Banco Itaú, Grupo A Tarde e Braskem.
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O Cities Climate Leadership (C40) é um grupo que atu-
almente integra 90 grandes cidades do mundo, criado 
em 2005 com foco no combate ao aquecimento global e 
as mudanças climáticas. Em 2015 a quarta capital bra-
sileira passou a integrar a rede: Salvador.

A entrada de Salvador na organização mundial se deve, 
em sua grande parte, não só às ações da prefeitura que 
envolve sustentabilidade, como o aumento de ciclovias, 
mas também aos planos que estão sendo implantados 
na cidade, como os corredores exclusivos para ônibus 
e o Programa Municipal de Certificação Sustentável 
IPTU Verde. 

Redução das emissões: As cidades participantes do C40 
têm a responsabilidade de apresentar relatórios sobre 
as emissões de gás carbônico (CO2). Juntas, elas devem 
cumprir o desafio de diminuir em 1 gigatonelada (1 bi-
lhão de toneladas) a emissão de gases que provocam o 
efeito estufa até 2020. Para se ter uma ideia, por ano o 
mundo emite mais de 31 gigatoneladas de CO2.

Além do cumprimento da meta, a participação de Salva-
dor no C40 também traz outros privilégios para a capi-
tal. Entre eles está a maior facilidade para acesso a cré-
dito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 

SALVADOR ENTRA PARA O C40
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(BID) e ao Banco Mundial. As instituições têm interesse 
no financiamento dos projetos ecológicos da cidade. 

Mark Watts, diretor-executivo do C40, esteve em Sal-
vador em 2015 para, além de oficializar o ingresso da 
capital baiana como integrante no seleto grupo das ca-
pitais envolvidas nas principais discussões mundiais 
sobre os efeitos da poluição no clima do planeta, falar 
sobre estratégias de adaptação e superação de mudan-
ças climáticas já adotadas com sucesso em diversas 
metrópoles do mundo. Na ocasião, Watts assinou um 
memorando de entendimento ratificando a entrada da 
cidade na rede. Ele estava acompanhado do Diretor Re-
gional da América Latina Manuel Oliveira. No Brasil, 
além de Salvador, apenas Curitiba, Rio de Janeiro e São 

Paulo participam do C40.

Salvdor integra três redes internas: Resíduos tendo a 
SEMOP como ponto focal, Riscos, tendo a CODESAL 
como ponto focal, e Trasporte tendo a SEMOB como 
ponto focal. A SECIS é a secretaria que faz o contato da 
cidade com a rede. 

Em agosto de 2016, Manuel Oliveira esteve novamente 
em Salvador e pôde sentir e perceber a evolução da ci-
dade em políticas públicas e projetos para a cidade. Ele 
esteve no parque da Cidade, visitou o Centro de Con-
trole Operacional (CCO), acompanhou os trabalhos do 
Centro de Monitoramento e Alerta de Defesa Civil, além 
de observar o uso da ciclovia na Avenida Suburbana. 
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Incluído como uma iniciativa do planejamento estraté-
gico da prefeitura a partir de 2014, o Observatório da 
Sustentabilidade, que tem como um de seus objetivos 
elaborar indicadores sólidos sobre sustentabilidade 
que orientem a formulação de políticas públicas que 
auxiliem a administração municipal de Salvador a for-
matar projetos, licitações e investimentos públicos com 
foco no tema, acompanhou durante dois anosos indica-
dores estabelecidos pela conceituada Plataforma Cida-
des Sustentáveis. São 65 indicadores agrupados em 12 
eixos temáticos, como Melhor Mobilidade, Menos Trá-
fego; Gestão local para sustentabilidade; Bens naturais 
comuns; Ação local para a Saúde; entre outros.

Em 2016, Salvador recebeu o Prêmio Cidades Susten-

táveis de primeiro lugar na categoria Mobilidade e de 
segundo no quesito Saúde. Entre os índices que deram 
a vitória à capital baiana estão a redução nos acidentes 
e mortes no trânsito e o aumento no percentual da frota 
de ônibus com acessibilidade para pessoas com defici-
ência. Na saúde, a redução da mortalidade de crianças 
com menos de 1 ano de idade foi um dos pontos consi-
derados. A premiação, que reuniu diversas capitais e 
municípios do país que desenvolveram políticas públi-
cas bem sucedidas e com resultados concretos mensu-
ráveis, veio por meio do Programa Cidades Sustentá-
veis (PCS) organizado pelo Instituto Ethos e instituições 
da sociedade civil ligados à causa.

O Prêmio Cidades Sustentáveis é restrito às prefeituras 

SALVADOR VENCE PRÊMIO CIDADE SUSTENTÁVEIS
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signatárias do Programa que já assinaram a Carta Com-
promisso.O processo de inscrição e de levantamento de 
informações para concorrer ao prêmio foi acompanha-
do pela Secretaria Cidade Sustentável – SECIS com o 
apoio das Secretarias de Mobilidade – SEMOB e Saúde. 

Salvador está em 6º lugar entre as 26 capitais monitora-
das pela plataforma Cidades Sustentáveis. Acompanhe 
as informações através do link: http://indicadores.cida-
dessustentaveis.org.br/br/BA/salvador.

A escolha de Salvador como uma das cinco cidades bra-
sileiras escolhidas para receber partidas de futebol de 
seleções masculinas e femininas dos jogos olímpicos 
2016, reforçou a capacidade que e a capital baiana tem 

em receber grandes eventos esportivos.  Desta vez, a 
parceria da Secretaria Cidade Sustentável (Secis) com 
a Solar Coca-Cola, que investiu cerca de 9 mil reais, 
proporcionou que três cooperativas participassem do 
trabalho de coleta seletiva organizado pela coordenado 
pela Secis. Foram 15 funcionários, sendo cinco de cada 
cooperativa (Crun, Coopcicla e Cooperbari), divididos 
em localidades diferentes no entorno da Arena Fonte 
Nova.

Durante os 10 jogos realizados, em seis dias, cerca de 
750 Kg de resíduos foram recolhidos no entorno da 
Arena e encaminhados para as cooperativas fazerem a 
triagem de todo o material.    

4 SALVADOR, TERÇA-FEIRA, 30.AGO.2016

SalvadorganhaPrêmio
CidadesSustentáveis
Salvador ganhou o Prêmio Cidades
Sustentáveis, em primeiro lugar, na categoria
Mobilidade, e em segundo, no quesito Saúde.
A premiação, que aconteceu no último dia
24 de agosto, no SESC Consolação, em São
Paulo, foi promovida pelo Programa Cidades
Sustentáveis (PCS), organizado pelo Instituto
Ethos, com a parceria de instituições da
sociedade civil ligadas à causa das melhorias
urbanas. O evento premiou administrações
municipais que se destacaram em políticas
públicas nas seguintes áreas: Bens Naturais
Comuns; Criança; Cultura; Educação para
a Sustentabilidade; Esporte; Governança;
Mobilidade e Saúde.

O prêmio reuniu diversas capitais e municípios
do país que desenvolveram políticas públicas
bem-sucedidas e com resultados concretos
mensuráveis. Entre os índices que deram vitória
a Salvador está a redução nos acidentes e
mortes no trânsito e o aumento no percentual
da frota de ônibus com acessibilidade para
pessoas com deficiência. A diminuição de 33%
no número de mortes no trânsito, entre os anos
de 2012 e 2015, e a diminuição, em cerca de
35%, nos acidentes ocorridos em Salvador, além
do aumento de quase mil coletivos da frota
de ônibus com acessibilidade para as pessoas
com deficiência, colocaram a capital baiana na
frente de cidades como Fortaleza (CE) e Rio das
Ostras (RJ), na categoria Mobilidade.

“Esta vitória demonstra que avançamos muito
em duas áreas essenciais para a cidade, que
são Saúde Pública e Mobilidade Urbana.
Alcançamos resultados importantes, como
a ampliação da atenção básica na Saúde, e
fizemos obras de intervenções que resolveram
problemas históricos da cidade, tanto nas
vias urbanas quanto no transporte público
de massa, além de termos dado prioridade à
questão da sustentabilidade, estimulando o
uso de bicicletas na cidade”, declarou o prefeito
ACM Neto. Cidades como Tietê (SP), Tolêdo (PR)
e Barueri (SP) também ficaram em primeiro
colocado, respectivamente, nas categorias
Criança, Bens Naturais Comuns e Governança.

Entre as medidas implementadas, destacou
o chefe do Executivo Municipal, estão a nova
licitação do serviço de transporte coletivo
por ônibus, que viabilizou o pagamento,
pelas concessionárias, de R$ 180 milhões ao
município; a renovação da frota em operação;
o aumento do número de ônibus com
acessibilidade, já com 92,4% da frota;
a adoção de
veículos

menos poluentes (padrão Euro V) e a
implantação do sistema de monitoramento em
tempo real através do Centro de Controle de

Operações (CCO).

Outro avanço, afirmou o prefeito, foi a
implantação de moderna tecnologia
embarcada nos ônibus, a exemplo de
computador de bordo e equipamento de
captura de sinais GPS; câmeras de segurança
e equipamentos de gravação; sensores que
impedem o arranque em caso de portas abertas;
sensores eletrônicos de controle de velocidade;
e sistema de bilhetagem eletrônica (que reduz
a circulação de moeda corrente nos veículos).
Somam-se, ainda, o início da implantação

de internet WI-FI nos ônibus e a implantação
de aplicativo para smartphones (Ci�aMobi),
disponibilizado gratuitamente aos usuários.

As melhorias foram proporcionadas, ainda,
pela criação de programas como o Bilhete
Único e o Domingo é Meia, que diminuíram
o custo da população com transporte; o
Corujão Salvador, que ampliou a operação
do sistema durante a madrugada e o Connect
Bus, composto por linhas que atendem aos
principais eixos de transporte da cidade,
operadas por veículos padrão executivo,
equipados com ar-condicionado, poltronas
acolchoadas, bagageiro, serviço de Internet
Wi-Fi e equipamento de captura de sinais GPS.
O Movimento Salvador Vai de Bike também foi
incluído nesse rol.

SAÚDE – Na área da Saúde, Salvador concorreu
na categoria Cidades Grandes, que engloba
municípios com população acima de 500 mil
habitantes. A redução no número de óbitos de
crianças commenos de um ano; a diminuição
no total de nascidos vivos, cujas mães tinham
19 anos ou menos; e o aumento de unidades
básicas de atendimento em Saúde, entre outras
medidas, permitiram a Salvador assegurar o
segundo lugar, tendo o primeiro lugar ficado
com Campinas (SP).

Segundo ACM Neto, a premiação é resultado
do processo de reestruturação e ampliação da
atenção básica, bem como a contratação de
3.759 profissionais de Saúde, dentre eles 690
médicos, ampliando o acesso da população
à assistência. Dados da assessoria do prefeito
contabilizam que houve a ampliação da
cobertura de atenção básica de 18,6%, em 2012,
para 45,2%, neste ano, ampliando o pré-natal
em 95%; a elevação do número de unidades
de Saúde para o atendimento à população
(eram 156 em, 2012, passando para 173, em
2016), além das oito novas Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) e quatro Multicentros de
Saúde.

Ainda segundo a assessoria, também houve a
redução do número de óbitos infantis (menores
de um ano) - de 632 mortes, em 2012, para 543,
em 2015 - e a redução do número de nascidos
vivos commães adolescentes (na faixa etária
entre 10 a 19 anos) de 5.652, em 2012, para
5.083, em 2015. Outro destaque apontado
são as práticas de prevenção à dengue com
a implantação de ferramenta tecnológica,
como o portal das arboviroses do município
de Salvador (www.saude.salvador.ba.gov.
br/dengue) e do projeto Castramóvel para
a prevenção de zoonoses. doenças
transmitidas por cães e gatos.

Brasildeverá investirR$1,7trilhão
paraquesuamatrizenergéticachegue
em2050totalmenterenovável
Para o Brasil chegar em 2050 com uma matriz
de energia 100% renovável, ou seja, livre dos
combustíveis fósseis, o investimento deverá
ser de R$ 1,7 trilhão - 6% a mais em relação
ao que o país precisará investir em energia,
considerando as políticas atuais para o setor
de energia. Ao abrir mão do petróleo e do
carvão progressivamente, a nação oportuniza
a geração de 618 mil empregos ligados à área
de energia limpa, até 2030. Os dados foram
divulgados na quarta edição do relatório [R]
Evolução Energética, criado pelo Greenpeace
e lançado no último dia 23 de agosto, em São
Paulo.

Elaborado com o apoio de especialistas
de universidades e institutos de pesquisa
como a Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e a International Energy
Initiative (IEI), o documento traça um
panorama para que o país faça a substituição
das energias fósseis pelas renováveis e os
passos necessários para essa transição.
“Estamos falando de uma revolução concreta.
O relatório traz uma nova proposta, que é a
de zerar as emissões na indústria, na produção
de eletricidade e nos transportes”, pontuou o
coordenador da área de Clima e Energia do

Greenpeace Brasil, Ricardo Baitelo.

Desse modo, completa, na indústria e nos
transportes, o abandono da energia fóssil
também será progressivo, com a adoção
de biocombustíveis e eletricidade gerada a
partir de fontes limpas. “A energia gerada pelo
sol e pelos ventos alcançará 46% da matriz
energética, até 2050, ao mesmo tempo em que
as grandes hidrelétricas, hoje predominantes,
perdem espaço”. Para isso, explica Ricardo
Baitelo, “seria preciso redirecionar políticas
públicas e investimentos em eficiência
energética e geração descentralizada, com
ênfase nas fontes solar, eólica e biomassa”.
Em paralelo, afirmou, a orientação é de abolir
gradativamente o petróleo e seus derivados,
inclusive o Pré-sal; as termelétricas a carvão
e, também, a geração nuclear”. O Greenpeace
sugere, também, que não se construa mais
hidrelétricas na região amazônica, hoje a
principal rota de expansão da geração hídrica
no país.

O relatório apresenta e compara dois cenários
que mostram as possíveis configurações da
matriz energética em 2050: o Base, que reflete
a continuidade das políticas do Governo
para o setor e o [R]Evolução Energética,

que traz a projeção do Greenpeace para o
mesmo período. “Commais vento, menos
hidrelétrica e mais de outras fontes, como
a solar e a biomassa, teremos um cenário
em que as renováveis se complementam”,
afirmou Baitelo. Segundo a projeção da ONG,
a fonte hídrica passa a representar 45% da
matriz, em 2050, enquanto a energia eólica
cresce dos atuais 7% para 25% e a fonte solar
salta de menos de 1% para 21% da matriz.
Outras alternativas surgem no cenário, como
a oceânica e o hidrogênio, que vão responder
por 2%, até 2050.

Fazer a transição de um cenário energético
para o outro não será barato, mas os custos
empatam com os que estão previstos no
cenário Base, de acordo com o coordenador
da área de Clima e Energia do Greenpeace
Brasil. Outro ponto que conta a favor das
renováveis, destacou, “são os custos em
queda, decorrentes da renovação tecnológica,
e as novas possibilidades de armazenagem
de energia, como baterias mais potentes”.
A partir de 2030, calcula, a energia limpa
ficará mais barata. “Além disso, teremos um
consumidor gerando sua própria energia. Mas,
para isso, precisamos de políticas públicas e
de planejamento”.

JOA SOUZA/ AG. A TARDE
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O paisagismo da cidade representa o cuidado mais de-
licado para com os detalhes, ampliando o espectro de 
cores, aromas e proporcionando uma sensação de bem 
estar e ambiência às pessoas, retomando o contato com 
a natureza e ampliando as possibilidades para a fauna, 
além de ajudar no combate às ilhas de calor.

Assim, já em seu primeiro ano de gestão, a Secretaria 
Cidade Sustentável (SECIS) desenvolveu um plano de 
ação para a recuperação de toda a infraestrutura pai-
sagística da cidade, além de implantar novos projetos e 
atuar de forma permanente na sua manutenção e con-

servação. De 2014 até 2016, já são mais de 70 km de 
espaços reestruturados paisagisticamente, 25% a mais 
do que o objetivo originalmente estabelecido, de 56 km.  
Foram investidos cerca de R$ 10 milhões nas atividades 
de execução e manutenção.

A execução dos projetos paisagísticos prioriza o uso de 
espécies nativas, ou exóticas bem adaptadas ao clima de 
Salvador, além do uso de técnicas modernas que poten-
cializam o desenvolvimento e facilitam a manutenção 
dos plantios realizados.

PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE FLORES
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Sancionada pelo Prefeito ACM Neto, a Lei 276/2016, que 
institui o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) 
de Salvador preenche uma lacuna histórica na legisla-
ção soteropolitana definindo regras para plantio, poda, 
corte e transplantio de árvores em espaços públicos e 
privados da cidade.  

O PDAU prevê também a elaboração de um Guia de 
Produção de Mudas e de manuais técnicos de Arboriza-
ção Urbana, de Poda e de Transplantio de árvores como 
instrumentos essenciais para o cumprimento da regras 
elencadas na lei. 

O estabelecimento de diretrizes para o planejamento, 
implantação e manejo da arborização e áreas verdes 
públicas de Salvador, a obrigatoriedade para que no-
vos projetos a serem licenciados pelo município relati-
vos, por exemplo, a empreendimentos imobiliários, nos 
quais são incluídos passeios, vias, canteiros e praças, 
sejam arborizados obedecendo aos critérios e indica-
ções estabelecidos pelo Manual Técnico de Arborização 
Urbana.
 
De acordo com o Plano, passa a ser obrigatório o plantio 
de espécies recomendadas no manual para cada área 

PLANO DIRETOR ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU)
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da cidade, de porte compatível com o espaço disponível 
ao plantio e que não comprometam a acessibilidade dos 
pedestres e sua segurança em calçadas. 
Outros pontos que também sofrerão alterações e terão 
que se adequar à arborização da cidade, são os proje-
tos de redes de distribuição de energia elétrica, ilumi-
nação pública, abastecimento de água, telefonia, TV a 
cabo, e outros serviços públicos, executados em áreas 
de domínio público ou particular.  No caso específico da 
rede elétrica, a concessionária deverá se comprometer 
a estabelecer e cumprir um cronograma de até 35 anos 
para modernização de toda a rede de distribuição na 

área urbana da cidade, com a substituição das redes 
convencionais para compacta, alta tensão e rede isolada 
de baixa tensão. 

Penalidades – O PDAU estabelece ainda, multas, apre-
ensão imediata de materiais e equipamentos, perda de 
bens, suspensão de licenças e cassação de alvará para 
aqueles que desobedecerem as novas regras. As multas 
vão de R$ 680, para quem realizar plantio de árvores 
em desconformidade com as recomendações, até R$ 
50 mil, em casos de cortes não autorizados de espécies 
imunes. 
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Compensação – A autorização de corte de árvores em 
áreas públicas e privadas deverá ser compensada com 
replantio na mesma Prefeitura-Bairro ou bacia hidro-
gráfica, sendo necessário para isso um inventário com 
informações sobre a espécie, as dimensões e o mapa, 
georreferenciando a localização das árvores. 

Toda espécie plantada por compensação deverá ser mo-
nitorada e mantida por, no mínimo, dois anos sob os 
cuidados do responsável pelo corte. A quantidade de 
árvores a serem plantadas, em função da retirada de 
outras, agora é orientada por uma tabela técnica.

Imunidade ao corte – Toda árvore cuja espécie seja 
classificada como espécie rara, endêmica do Bioma da 
Mata Atlântica e que esteja ameaçada de extinção, será 
considerada imune ao corte.  

Aberto para debate com a sociedade civil em setem-
bro do ano passado, cinco audiências públicas para se 
discutir propostas para o PDAU foram realizadas. Es-
tiveram presentes representantes dos setores público 
e empresarial, organizações não-governamentais, asso-
ciações, federações e faculdades, além da participação 
do Conselho de Meio Ambiente do Município (COMAM), 
que aprovou o projeto.
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Plantar árvores de forma planejada, em harmonia com 
o mobiliário urbano da cidade, adequando cada espécie 
à realidade local e, sobretudo, com muito amor. Esses 
são alguns dos motivos que levaram a Secretaria Ci-
dade Sustentável (SECIS) a elaborar, em 2016, um dos 
guias urbanos para plantio de árvores em grandes ci-
dades mais completos do país. 

O Manual Técnico de Arborização Urbana com Espé-
cies Nativas da mata Atlântica de Salvador tem o ob-
jetivo de orientar técnicos e a sociedade em geral na 
arborização de praças, parques, avenidas, canteiros, 
calçadas e quintais de acordo com parâmetros técnicos 
e paisagísticos.

O documento já é uma regulamentação da LOUOS, do 
PDDU e do PDAU, que trazem a obrigatoriedade de 
arborização em novos projetos e calçadas da cidade, e 
preenche uma lacuna histórica. Salvador nunca possuiu 
uma orientação técnica para sua arborização urbana. 
O manual traz desde um perfil da cidade, seu bioma e 
ecossistemas associados, até a indicação de 55 espécies 
com suas respectivas fichas técnicas.

Toda arborização urbana a ser executada pelo Poder 
Público, por entidade ou por particulares, mediante 
concessão ou autorização, desde o planejamento, a im-
plantação e o manejo, deverá observar os critérios téc-
nicos estabelecidos e detalhados no Guia de Arboriza-
ção Urbana do Município.

MANUAL TÉCNICO DE ARBORIZAÇÃO DE SALVADOR
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As mudas utilizadas para arborização urbana e nas áre-
as verdes do Município deverão atender aos padrões de 
qualidade e porte estabelecidos. Fica proibido o plantio 
de espécies que comprometam a acessibilidade dos pe-
destres e sua segurança em calçadas, ou que compro-
metam a biodiversidade local. 

Novos empreendimentos imobiliários, no que se refere 
aos projetos de arborização de passeios, vias, canteiros, 
praças, espaços públicos e áreas verdes, deverão ser 

analisados e aprovados previamente pelo órgão gestor 
municipal competente obedecendo aos critérios esta-
belecidos nesta Lei e normas decorrentes.

Fica obrigatória a arborização dos passeios em todos 
os novos projetos a serem licenciados pelo município, 
devendo estes, atender aos critérios e indicações defi-
nidas pelo Manual de Arborização Urbana.
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Criada em 2015, a Escola Municipal de Jardinagem Iti-
nerante se baseia em levar o plantio de árvores, prio-
ritariamente espécies nativas da Mata Atlântica, sob 
as orientações de uma equipe técnica da SECIS com a 
participação de moradores das proximidades do local 
de plantio. 

A participação do cidadão é a essência da Escola de Jar-
dinagem, sobretudo porque envolve, além do plantar, 
a busca pela cidadania ecológica associada a conheci-
mentos mínimos quanto à técnicas de plantio, escolha 
de espécies e a gestão da manutenção e conservação 
dessas árvores. Quando executado em uma atividade do 
projeto, o índice de perda dos plantios é de 5%, contra 
cerca de 40% dos plantios comuns.

Desde sua criação, mais de 60 intervenções foram rea-
lizadas e cerca de 1,4 mil árvores foram plantadas em 
diversos locais da cidade, sempre com a participação 
da sociedade. Uma curisosidade: Quase 80% das pesso-
as que participaram das ações do projeto nunca havia 
plantado uma árvore. 

Dentre as espécies nativas plantadas estão ipês, quares-
meiras, sibipurunas e pau ferros, pois elas se adaptam 
melhor ao solo soteropolitano e podem ser apreciadas 
nos mais variados espaços de Salvador, como praças, 
canteiros e escolas. Na orla de Salvador, por exemplo, as 
espécies são diferentes das colocadas em bairros mais 
afastados do mar, como os Algodoeiros da Praia (Hibis-
cus Tiliaceus) e Abricós de Praia (Mimusops Coriacea). 

ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINAGEM ITINERANTE
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Correio 27/04/2016
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OPERAÇÃO Dois servidores municipais e dois empresários envolvidos em esquema foram presos

FRAUDEEMLICENCIAMENTO
AMBIENTALÉDESARTICULADA
ANDERSON SOTERO

Dois servidores municipais
e dois empresários foram
presos ontem durante ope-
raçãodeflagradapeloMinis-
tério Público (MP-BA) e a Po-
lícia Civil que desarticulou
um esquema de fraudes em
processos de licenciamen-
tos ambientais e autuações
ilegais em Salvador.

Vânia deOliveira Coelho e
Antônio Carlos Carvalho,
ambos commais de 30 anos
de serviço público, são lo-
tados atualmente na Secre-
taria Municipal de Urbanis-
mo (Sucom). Marcos Carva-
lho Silva e Rafael Oliveira
Barreto são donos, respec-
tivamente, das empresas de
consultoria ambiental Bd-
peco e Ambserv.

Realizada pelo Grupo de
Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado
(Gaeco),doMinistérioPúbli-
co (MP-BA), a operação ba-
tizada como Verde Limpo
cumpriu quatro dos cinco
mandados de prisão tempo-
rária (uma pessoa não foi
localizada), quatro de con-
dução coercitiva e quatro de
busca e apreensão.

Os servidores presos são
suspeitosdeexecutarumes-
quema que exigia licencia-
mento ambiental de estabe-
lecimentoscomochurrasca-
rias, restaurantes, conces-
sionárias de veículos, ofici-
nas, padarias, empresas de
construção civil e gráficas.
Eles eram da extinta Dire-
toria Geral de Licenciamen-
to e Fiscalização Ambiental,
integrante da então Secre-
taria de Transporte e Urba-
nismo (Semut), que foi in-
corporada pela Sucom.

Na maioria dos casos, as
empresas não eram obriga-
das a ter a licença exigida
pelos servidores. Em segui-
da, eles indicavam as em-
presas de consultoria am-
biental que eramos alvos da
fiscalizaçãojárealizadapara
que elas oferecessem os ser-
viços de suporte para licen-
ciamento ambiental. Pela
indicação, os funcionários
públicos recebiam propinas
– os valores não foram re-
velados ontem.

Os servidores, que, segun-
do a Sucom, serão afastados,
também recebiam indica-
ção,dosdonosdasempresas

Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Promotores Adriano Assis, Raimundo Moinhos e Ana Luzia Santana falaram sobre operação na sede do MP-BA

“A decisão será
tomada hoje
(ontem), mas a
tendência é de
afastamento
(de servidores)”
SILVIO PINHEIRO, da Sucom

Após autuar
estabelecimentos,
eles também
faziam acordos
não previstos
em lei para
receber bens

Servidores
indicavam as
empresas de
consultoria
ambiental alvos
da fiscalização
já realizada

ARBORIZAÇÃO

Moradoresplantam
mudasnoRioVermelho
PRISCILA MACHADO

Empresáriosemoradoresdo
Rio Vermelho se uniramon-
tem para plantar mudas de
algodoeiro-da-praia e aroei-
ranobairro.Mobilizadospe-
la Secretaria Municipal Ci-
dade Sustentável, cada um
adotou um vegetal e com-
prometeu-se a regar e zelar
pela permanência dele.

Inicialmente, 20 árvores
foramplantadas na rua João
Gomes, próximo à praça Co-
lombo.Segundoosecretário
André Fraga, até o final das
obras, o bairro receberá 40.
“Sem dúvida, é muito im-
portante ter a cidade arbo-
rizada e vamos alcançar a
nossameta,queéter100mil
até 2016”, disse.

Desde o início da gestão,
aproximadamente 35 mil
mudas foram plantadas na
cidade. Segundo Fraga, o ór-
gão enfrenta dois grandes
desafios,queéovandalismo
e a falta de espaço: “Plantar
é o primeiro passo, mas te-

Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Além de participar da ação, cidadãos vão regar e zelar pelas árvores plantadas

QUATRO
PESSOAS SÃO
CONDUZIDAS
PARADEPOR
A operação também condu-
ziu coercitivamente, para
prestarem esclarecimentos:
a funcionária de uma das
empresas de consultoria
ambiental Rosália Silva Ca-
valcante e os servidores An-
dré Silva Ferreira, IngiMaria
Carvalho e Emanoel Silva
Mendonça. Este último foi
apontado como mentor do
esquema. Emanoel ocupa
hoje um cargo comissiona-
do na Sucom e, à época dos
crimes, era diretor de fisca-
lização da Semut.

De acordo com o secretá-
rio de Urbanismo, Sílvio Pi-
nheiro, ontema situaçãode-
le seria “avaliada”. “É uma
decisão que tomaremos ho-
je (ontem), mas a tendência
édeafastamento”,afirmouo
secretário, após reforçarque
todosos funcionários envol-
vidos no esquema serão
afastados dos cargos.

Pinheiro disse que será
aberto um processo admi-
nistrativo para apurar as ir-
regularidades e criada uma
comissão para revisar todos
os processos de licencia-
mento ambiental citados na
operação, auxiliando o MP
naidentificaçãodepossíveis
danos causados ao erário.

“Vamos levantar quais fo-
ram os equipamentos rece-
bidos, onde estão e se foram
tombados; qual valor dos
equipamentos, qual a vin-
culação deles aos processos
e se os valores são compa-
tíveis, para que a gente pos-
sa, primeiro, auxiliar o Mi-
nistério Público e, segundo,
ressarcir o município”, afir-
mou o secretário.

“Toda ação fiscal da secre-
taria é precedida de uma or-
dem de serviço, o que ga-
rante o cumprimento legal
das medidas adotadas”,
acrescentou.

O secretário ressaltouque
a Sucom cooperou com as
investigações e que vem
acompanhando desde o iní-
cio do ano todo o processo.
“As dações em pagamento
nãoocorremdesdea criação
da Sucom”, finalizou.

Prejuízo
A investigação, que teve iní-
cioaindaem2014,apartirde
denúncias anônimas, tam-
bém apontou a ocorrência
de fraude nos licenciamen-
tos ambientais. O esquema
causou danos ao erário mu-
nicipal, mas os promotores
não souberam estimar o
prejuízo.

mosquepensar emgarantir
apermanênciadasárvorese
em encontrar espaço, por-
queospasseios são estreitos
e não podemos atrapalhar a
circulaçãodepedestresnem
a acessibilidade”.

Pensando na preservação
das árvores plantadas, a se-
cretaria doou regadores pa-
ra os comerciantes e mora-
dores. “Cada um será res-
ponsável por regá-las, dia-
riamente, e evitar ações de
vandalismo. Esse é o ponto
principal, envolver a popu-
lação, mostrar que cidada-
nia vai alémde cobrar ações
da prefeitura, é também ca-
da um fazer a sua parte”,
completou.

O próximo bairro a rece-
ber as mudas da prefeitura
será Monte Serrat, às 14h de
hoje, segundo o gestor.

Incentivo
A arquiteta e urbanista Fer-
nandaAlmeida levou a filha
Paola Nunziata, de 10 anos,
para participar da ação.

INAUGURAÇÃO

PMvai oferecer
cursos gratuitos
de capoeira,
teatro emúsica

DA REDAÇÃO

Aulas de capoeira, oficinas
de teatro, iniciaçãomusical,
percussão e instrumento de
sopro serão oferecidas, gra-
tuitamente, à comunidade
na Seção de Artes do Depar-
tamento de Comunicação
Social da Polícia Militar.

A sede, localizada no Pe-
lourinho – rua João deDeus,
34, largo do Ferrão –, será
inaugurada hoje, às 18h,
com a presença do coman-
dante-geral da PM, coronel
AnselmoBrandão,autorida-
des civis e militares.

Antes, às 16h, haverá ba-
te-papo sobre a história da
capoeira. Às 17h, apresenta-
ção de uma roda. Além de
mostra fotográfica na sede
em homenagem ao Dia da
Consciência Negra (20/11).

Interessados nos cursos,
ministrados por PMs, de-
vem ir ao local de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.

Além de plantar, Amanda
apresentou uma canção de
autoria própria sobre sus-
tentabilidade.

“Fiz questão de incentivar
aparticipaçãodela,porqueo
mundo está sendo destruí-
do de forma muito acelera-
da. E só essa turma jovem
pode promover mudanças,
se estiver bem informada

sobre a sustentabilidade.
Apenas sançãonão resolveo
problema”, opinou.

A formação em gestão
ambiental e a paixão pelo
verde também mobilizou o
chef do restaurante Arma-
zém do Reino, Ramon Si-
mões, a participar: “As ár-
vores proporcionam equilí-
brio na sensação térmica,

devido ao processo de ab-
sorção de energia solar, o
que evita adissipaçãodeon-
das que provocam o calor”.

O vice-presidente do Sin-
dicato de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares de Sal-
vador, Sílvio Pessoa, tam-
bém fez parte do ato, repre-
sentando a associação de
moradores do bairro.

de consultoria, de estabele-
cimentos e empreendimen-
tos que estavam com pro-
blemade licençaparaserem
alvos da fiscalização.

Troca
No conjunto de crimes pra-
ticados, após autuar os es-
tabelecimentos e empresas,
os servidores ainda exigiam
a entrega de bens por “da-
ções em pagamento”. Eles
multavamasempresas,mas
faziam acordos não previs-
tos em lei para receber bens,
como cafeteiras, aparelhos

de ar condicionado, notebo-
oks, tablets e celulares.

Segundo os promotores
de justiça que estão à frente
da operação, a servidora Vâ-
nia escolhia, de forma sub-
jetiva, quantos equipamen-
tos deveriam ser pagos para
substituiramulta, e todosos
bens foram incorporados
pelo município.

Em uma multa de R$ 15
mil, por exemplo, ela exigia
que a empresa autuada pa-
gasse com a entrega de dois
computadores. “Como se
houvesse uma extorsão,
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eles exigiamequipamentos
para não aplicar multa”,
destacou o promotor Rai-
mundo Moinhos.

A estimativa é que o es-
quema tenha atuado de
meadosde2013atéofinalde
2014.Oscrimessódeixaram
de ser praticados, de acordo
com os promotores de jus-
tiça, quando a Semut foi in-
corporada à Sucom, órgão
que passou de superinten-
dência para secretaria no
início deste ano.

SegundoMoinhos, os ser-
vidores devem responder

pelos crimes de corrupção
passiva, concussão, pecula-
to e formação de organiza-
ção criminosa. Já os empre-
sários, pelos crimes de cor-
rupção ativa e apropriação
indébita.

“Aoperação ainda está em
curso. Existem algumas
pendências. Estamos inves-
tigando”, disse o promotor
Raimundo Moinhos.

A equipe de reportagem
de A TARDE não conseguiu
localizar os advogados dos
servidores e empresários
presos temporariamente.
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OPERAÇÃO Dois servidores municipais e dois empresários envolvidos em esquema foram presos

FRAUDEEMLICENCIAMENTO
AMBIENTALÉDESARTICULADA
ANDERSON SOTERO

Dois servidores municipais
e dois empresários foram
presos ontem durante ope-
raçãodeflagradapeloMinis-
tério Público (MP-BA) e a Po-
lícia Civil que desarticulou
um esquema de fraudes em
processos de licenciamen-
tos ambientais e autuações
ilegais em Salvador.

Vânia deOliveira Coelho e
Antônio Carlos Carvalho,
ambos commais de 30 anos
de serviço público, são lo-
tados atualmente na Secre-
taria Municipal de Urbanis-
mo (Sucom). Marcos Carva-
lho Silva e Rafael Oliveira
Barreto são donos, respec-
tivamente, das empresas de
consultoria ambiental Bd-
peco e Ambserv.

Realizada pelo Grupo de
Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado
(Gaeco),doMinistérioPúbli-
co (MP-BA), a operação ba-
tizada como Verde Limpo
cumpriu quatro dos cinco
mandados de prisão tempo-
rária (uma pessoa não foi
localizada), quatro de con-
dução coercitiva e quatro de
busca e apreensão.

Os servidores presos são
suspeitosdeexecutarumes-
quema que exigia licencia-
mento ambiental de estabe-
lecimentoscomochurrasca-
rias, restaurantes, conces-
sionárias de veículos, ofici-
nas, padarias, empresas de
construção civil e gráficas.
Eles eram da extinta Dire-
toria Geral de Licenciamen-
to e Fiscalização Ambiental,
integrante da então Secre-
taria de Transporte e Urba-
nismo (Semut), que foi in-
corporada pela Sucom.

Na maioria dos casos, as
empresas não eram obriga-
das a ter a licença exigida
pelos servidores. Em segui-
da, eles indicavam as em-
presas de consultoria am-
biental que eramos alvos da
fiscalizaçãojárealizadapara
que elas oferecessem os ser-
viços de suporte para licen-
ciamento ambiental. Pela
indicação, os funcionários
públicos recebiam propinas
– os valores não foram re-
velados ontem.

Os servidores, que, segun-
do a Sucom, serão afastados,
também recebiam indica-
ção,dosdonosdasempresas

Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Promotores Adriano Assis, Raimundo Moinhos e Ana Luzia Santana falaram sobre operação na sede do MP-BA

“A decisão será
tomada hoje
(ontem), mas a
tendência é de
afastamento
(de servidores)”
SILVIO PINHEIRO, da Sucom

Após autuar
estabelecimentos,
eles também
faziam acordos
não previstos
em lei para
receber bens

Servidores
indicavam as
empresas de
consultoria
ambiental alvos
da fiscalização
já realizada

ARBORIZAÇÃO

Moradoresplantam
mudasnoRioVermelho
PRISCILA MACHADO

Empresáriosemoradoresdo
Rio Vermelho se uniramon-
tem para plantar mudas de
algodoeiro-da-praia e aroei-
ranobairro.Mobilizadospe-
la Secretaria Municipal Ci-
dade Sustentável, cada um
adotou um vegetal e com-
prometeu-se a regar e zelar
pela permanência dele.

Inicialmente, 20 árvores
foramplantadas na rua João
Gomes, próximo à praça Co-
lombo.Segundoosecretário
André Fraga, até o final das
obras, o bairro receberá 40.
“Sem dúvida, é muito im-
portante ter a cidade arbo-
rizada e vamos alcançar a
nossameta,queéter100mil
até 2016”, disse.

Desde o início da gestão,
aproximadamente 35 mil
mudas foram plantadas na
cidade. Segundo Fraga, o ór-
gão enfrenta dois grandes
desafios,queéovandalismo
e a falta de espaço: “Plantar
é o primeiro passo, mas te-

Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Além de participar da ação, cidadãos vão regar e zelar pelas árvores plantadas

QUATRO
PESSOAS SÃO
CONDUZIDAS
PARADEPOR
A operação também condu-
ziu coercitivamente, para
prestarem esclarecimentos:
a funcionária de uma das
empresas de consultoria
ambiental Rosália Silva Ca-
valcante e os servidores An-
dré Silva Ferreira, IngiMaria
Carvalho e Emanoel Silva
Mendonça. Este último foi
apontado como mentor do
esquema. Emanoel ocupa
hoje um cargo comissiona-
do na Sucom e, à época dos
crimes, era diretor de fisca-
lização da Semut.

De acordo com o secretá-
rio de Urbanismo, Sílvio Pi-
nheiro, ontema situaçãode-
le seria “avaliada”. “É uma
decisão que tomaremos ho-
je (ontem), mas a tendência
édeafastamento”,afirmouo
secretário, após reforçarque
todosos funcionários envol-
vidos no esquema serão
afastados dos cargos.

Pinheiro disse que será
aberto um processo admi-
nistrativo para apurar as ir-
regularidades e criada uma
comissão para revisar todos
os processos de licencia-
mento ambiental citados na
operação, auxiliando o MP
naidentificaçãodepossíveis
danos causados ao erário.

“Vamos levantar quais fo-
ram os equipamentos rece-
bidos, onde estão e se foram
tombados; qual valor dos
equipamentos, qual a vin-
culação deles aos processos
e se os valores são compa-
tíveis, para que a gente pos-
sa, primeiro, auxiliar o Mi-
nistério Público e, segundo,
ressarcir o município”, afir-
mou o secretário.

“Toda ação fiscal da secre-
taria é precedida de uma or-
dem de serviço, o que ga-
rante o cumprimento legal
das medidas adotadas”,
acrescentou.

O secretário ressaltouque
a Sucom cooperou com as
investigações e que vem
acompanhando desde o iní-
cio do ano todo o processo.
“As dações em pagamento
nãoocorremdesdea criação
da Sucom”, finalizou.

Prejuízo
A investigação, que teve iní-
cioaindaem2014,apartirde
denúncias anônimas, tam-
bém apontou a ocorrência
de fraude nos licenciamen-
tos ambientais. O esquema
causou danos ao erário mu-
nicipal, mas os promotores
não souberam estimar o
prejuízo.

mosquepensar emgarantir
apermanênciadasárvorese
em encontrar espaço, por-
queospasseios são estreitos
e não podemos atrapalhar a
circulaçãodepedestresnem
a acessibilidade”.

Pensando na preservação
das árvores plantadas, a se-
cretaria doou regadores pa-
ra os comerciantes e mora-
dores. “Cada um será res-
ponsável por regá-las, dia-
riamente, e evitar ações de
vandalismo. Esse é o ponto
principal, envolver a popu-
lação, mostrar que cidada-
nia vai alémde cobrar ações
da prefeitura, é também ca-
da um fazer a sua parte”,
completou.

O próximo bairro a rece-
ber as mudas da prefeitura
será Monte Serrat, às 14h de
hoje, segundo o gestor.

Incentivo
A arquiteta e urbanista Fer-
nandaAlmeida levou a filha
Paola Nunziata, de 10 anos,
para participar da ação.

INAUGURAÇÃO

PMvai oferecer
cursos gratuitos
de capoeira,
teatro emúsica

DA REDAÇÃO

Aulas de capoeira, oficinas
de teatro, iniciaçãomusical,
percussão e instrumento de
sopro serão oferecidas, gra-
tuitamente, à comunidade
na Seção de Artes do Depar-
tamento de Comunicação
Social da Polícia Militar.

A sede, localizada no Pe-
lourinho – rua João deDeus,
34, largo do Ferrão –, será
inaugurada hoje, às 18h,
com a presença do coman-
dante-geral da PM, coronel
AnselmoBrandão,autorida-
des civis e militares.

Antes, às 16h, haverá ba-
te-papo sobre a história da
capoeira. Às 17h, apresenta-
ção de uma roda. Além de
mostra fotográfica na sede
em homenagem ao Dia da
Consciência Negra (20/11).

Interessados nos cursos,
ministrados por PMs, de-
vem ir ao local de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.

Além de plantar, Amanda
apresentou uma canção de
autoria própria sobre sus-
tentabilidade.

“Fiz questão de incentivar
aparticipaçãodela,porqueo
mundo está sendo destruí-
do de forma muito acelera-
da. E só essa turma jovem
pode promover mudanças,
se estiver bem informada

sobre a sustentabilidade.
Apenas sançãonão resolveo
problema”, opinou.

A formação em gestão
ambiental e a paixão pelo
verde também mobilizou o
chef do restaurante Arma-
zém do Reino, Ramon Si-
mões, a participar: “As ár-
vores proporcionam equilí-
brio na sensação térmica,

devido ao processo de ab-
sorção de energia solar, o
que evita adissipaçãodeon-
das que provocam o calor”.

O vice-presidente do Sin-
dicato de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares de Sal-
vador, Sílvio Pessoa, tam-
bém fez parte do ato, repre-
sentando a associação de
moradores do bairro.

de consultoria, de estabele-
cimentos e empreendimen-
tos que estavam com pro-
blemade licençaparaserem
alvos da fiscalização.

Troca
No conjunto de crimes pra-
ticados, após autuar os es-
tabelecimentos e empresas,
os servidores ainda exigiam
a entrega de bens por “da-
ções em pagamento”. Eles
multavamasempresas,mas
faziam acordos não previs-
tos em lei para receber bens,
como cafeteiras, aparelhos

de ar condicionado, notebo-
oks, tablets e celulares.

Segundo os promotores
de justiça que estão à frente
da operação, a servidora Vâ-
nia escolhia, de forma sub-
jetiva, quantos equipamen-
tos deveriam ser pagos para
substituiramulta, e todosos
bens foram incorporados
pelo município.

Em uma multa de R$ 15
mil, por exemplo, ela exigia
que a empresa autuada pa-
gasse com a entrega de dois
computadores. “Como se
houvesse uma extorsão,

Fernando Amorim / Ag. A TARDE / 13.7.2015

eles exigiamequipamentos
para não aplicar multa”,
destacou o promotor Rai-
mundo Moinhos.

A estimativa é que o es-
quema tenha atuado de
meadosde2013atéofinalde
2014.Oscrimessódeixaram
de ser praticados, de acordo
com os promotores de jus-
tiça, quando a Semut foi in-
corporada à Sucom, órgão
que passou de superinten-
dência para secretaria no
início deste ano.

SegundoMoinhos, os ser-
vidores devem responder

pelos crimes de corrupção
passiva, concussão, pecula-
to e formação de organiza-
ção criminosa. Já os empre-
sários, pelos crimes de cor-
rupção ativa e apropriação
indébita.

“Aoperação ainda está em
curso. Existem algumas
pendências. Estamos inves-
tigando”, disse o promotor
Raimundo Moinhos.

A equipe de reportagem
de A TARDE não conseguiu
localizar os advogados dos
servidores e empresários
presos temporariamente.

A Tarde 02/05/2016
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O Dia da Árvore, que é comemorado no Brasil em 21 de 
setembro, ganhou festejo especial pela Secretaria Cida-
de Sustentável (SECIS) em 2015. 

Intitulado Vem Me Regar, o projeto abarcou diversos 
pontos da capital baiana e foi concluído com 11 mil no-
vas árvores plantadas em apenas oito dias – 19 a 26 de 
setembro – em 17 pontos da cidade. O Parque Socioam-
biental de Canabrava, que antes tinha sido usado, por 
mais de duas décadas, como aterro sanitário, foi um 

dos contemplados com 1.000 mudas. Também foram be-
neficiados: Alto do Cabrito, Brotas, Cabula, Cajazeiras, 
Canabrava, Paripe, Parque São Bartolomeu, Pituaçu, Pi-
tuba, Ribeira, Rio Vermelho,Roma, Stella Maris, Stiep, 
além de uma parte da Paralela e nos arredores dos sho-
ppings Salvador e Salvador Norte.

Mais de cinquenta mil árvores foram plantadas em Sal-
vador nos últimos 4 anos. A ação, executada pela SECIS, 
foi desenvolvida pensando na recuperação e ampliação 

EU PLANTO, TU PLANTAS, ELES PLANTAM, NÓS PLANTAMOS
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da cobertura vegetal de Salvador  que há quase 10 anos 
não possuía um planejamento voltado, especialmente, 
para a sua arborização e na qualidade de vida da po-
pulação. 

A ação foi iniciada já em 2013, com o plantio de 5 mil 
mudas em diversas localidades da cidade. Três anos de-
pois, já são mais de 50 mil árvores plantadas. 

O aumento da cobertura vegetal da cidade auxilia no 

microclima com a regulação da quantidade de gases tó-
xicos no ambiente, a ampliação de sombreamento nas 
áreas urbanas e com um aumento da qualidade e do 
equilíbrio da umidade relativa do ar. 

A capital baiana tem uma das orlas marítimas mais bo-
nitas do país e uma das mais longas também, com mais 
de 40 Km de extensão. Nos últimos 3 anos, a prefeitura 
da capital plantou mais de 4 mil árvores e cerca de mil 
coqueiros, desde o Subúrbio Ferroviário até Itapuã.
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Uma estrutura de madeira, com diversos regadores 
pendurados, prontos para serem cheios d’água e usa-
dos, gratuitamente, por qualquer pessoa interessada 
em contribuir com a rega das árvores e flores de uma 
praça. 

O equipamento batizado de Totem Vem Me Regar, pri-
meiro instalado em Salvador, fica disponível para uso 
irrestrito de pessoas que frequentam ou passam pela 
Praça Belo Horizonte, no bairro da Pituba, e queiram 

exercer a cidadania do bem-viver. 

 O objetivo é envolver cada vez mais o cidadão a cuidar 
dos espaços verdes da cidade. É importante que eles 
acreditem e reflitam que a Prefeitura desenvolve um 
trabalho de plantio no município, mas que sem o enga-
jamento das pessoas na atividade esse trabalho acaba, 
muitas vezes, se perdendo.

TOTEM VEM ME REGAR
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O lixão de Canabrava possuía cerca de 52.000 metros 
quadrados e, durante 30 anos, serviu de depósito a céu 
aberto de todo o resíduo produzido na capital, cerca de 
22 milhões de toneladas, sendo desativado no ano dois 
mil. Após o encerramento das atividades de depósito 
de lixo toda a área degradada foi ressignificada por um 
processo de revitalização e o local se tornou Parque So-
cioambiental Canabrava. 

Em 2015, A Prefeitura de Salvador iniciou a implanta-
ção do Programa Recuperação Ambiental do Parque So-
cioambiental de Canabrava, que consiste no plantio de 
20 mil árvores nativas da Mata Atlântica com foco em 
recomposição florestal. Uma parceria com a Odebrecht 
Ambiental possibilita, para o manejo do solo, a utiliza-
ção de um fertilizante produzido a partir da associação 
do lodo da coleta de esgoto da cidade Salvador, tratado 
pelo processo de digestão anaeróbia, e biossólidos pro-
venientes de uma estação de tratamento de efluentes 
industriais. As duas ações em conjunto transformarão o 
projeto em um sumidouro de carbono (processo de ab-
sorção de dióxido de carbono, CO2, maior que emissão).

O Programa prevê a utilização de 1.500 toneladas de 

lodo na primeira fase, proporcionando uma redução de 
31.500 toneladas CO2 emitidos no período de 12 meses, 
já que cada tonelada de lodo usado no programa impe-
de a emissão de 21 toneladas de CO2.  Estudo da Uni-
versidade de São Paulo projetou a captação de 140 kg 
CO2-equivalente por árvore de mata atlântica aos 20 
anos de idade o que possibilita ao programa a captura 
de 2.800.000 toneladas de Co2 pelo plantio das 20 mil 
árvores nos próximos 20 anos.

Na primeira etapa foram plantadas 800 árvores, e o 
restante será plantada nos períodos chuvosos dos anos 
seguintes.

Cities100 - O Programa de Recuperação Ambiental do 
Parque Socioambiental de Canabrava foi escolhido para 
figurar na publicação Cities100, apresentada esse ano 
(2016) pelo C40 – Cities Climate Leadership Group – 
como uma das 100 soluções urbanas às alterações cli-
máticas a serem implementadas em 2017.  Sessenta e 
uma cidades fazem parte desta publicação, que pode 
ser conferida no endereço:

http://solutions.sustainia.me/cities/.

REFLORESTAMENTO DO PARQUE CANABRAVA: DO LIXO AO VERDE
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O Programa de Arborização Participativa (PAP) é um 
conjunto de ações realizadas após as intervenções rea-
lizadas pela Escola Municipal de Jardinagem Itinerante 
(EMJI), com o objetivo de fomentar o engajamento cida-
dão. O PAP é desenvolvido com a ajuda dos Educadores 
da Arborização, que fazem a vistoria das mudas in loco 
e mobilização da comunidade vizinha às árvores plan-
tadas, além da posterior elaboração de um inventário 
para acompanhamento contínuo da área.

Através do princípio da responsabilidade compartilha-
da, os adotantes – como são chamados carinhosamente 

os que contribuem com o programa, na maioria mora-
dores e/ou comerciantes do local – ficam responsáveis 
pela irrigação, conservação das mudas e informar para 
uma equipe de educadores de arborização da Secreta-
ria Cidade Sustentável qualquer necessidade que ve-
nha a surgir, gerando resultados transformadores para 
a cidade.

A atuação da comunidade onde os plantios são reali-
zados, fez com que o índice de perdas das mudas que 
foram plantadas através da Escola Municipal de Jardi-
nagem Itinerante diminuísse em 15%.

PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO PARTICIPATIVA FOMENTA ENGAJAMENTO
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A parceria entre cidadão e prefeitura tem sido uma das 
marcas dessa nova gestão. A transformação de áreas da 
cidade, aparentemente inúteis aos olhos de quem pas-
sa, em um espaço vivo, produtivo e capaz de agregar 
pessoas em busca de um objetivo comum – ser feliz –, 
em muitos casos só foi possível devido a organização 
da sociedade. Foi dessa maneira, com o apoio da pre-
feitura, que nasceu o Recanto de Santo Antônio, no Alto 
do Itaigara, e a Horta Comunitária do Itaigara. Ambos 
por uma necessidade dos moradores do bairro em tonar 
esses espaços mais agradáveis e sustentáveis.

Um dos mobilizadores que ajudou a transformar uma 
antiga área degrada onde servia de depósito de entu-
lhos em uma área encantadora de convivência, Mário 
Amici, também idealizador do movimento Amigos Pelo 
Itaigara (APITA), explica que o objetivo da ocupação 
desses espaços para transformá-los em locais mais 

agradáveis é exercer, essencialmente, o verdadeiro pa-
pel de cidadão. “Quando a gente planta uma árvore e 
transforma um lugar, estamos criando um espaço de 
convivência e, com isso, fazendo amigos”. Hoje, o Re-
canto Santo Antônio é um lugar com de plantas, flores e 
árvores, e se tornou ponto de encontro de moradores e 
de ações socioambientais.

 Ainda em fase inicial, mas já bem encaminhada, a Hor-
ta Comunitária do Itaigara é outra inciativa motivada 
por um grupo de cidadãos engajados em modificar para 
melhor o ambiente em que vivem.  O terreno em área 
urbana, onde antes era depósito de lixo, entulhos e foco 
intenso de muriçocas, deu lugar a uma área limpa, com 
diversas leiras para plantio de hortaliças. Sem fins lu-
crativos, a ideia segundo um dos idealizadores da ini-
ciativa é que a produção gerada pela horta comunitária 
seja doada para instituições carentes.    

CIDADANIA DE MÃOS DADAS COM O MEIO AMBIENTE
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Considerado um dos maiores projetos ambientais de 
Salvador, o Parque das Dunas consiste em um complexo 
ambiental baseado nas diretrizes da sustentabilidade 
e voltado para a educação, meio ambiente e ecotoris-
mo. O lugar é o último manancial urbano do ecossis-
tema de dunas, lagoas e restinga no país. Com cerca 
de 6 milhões de metros quadrados – contemplados com 
12 lagoas – o espaço é dividido entre os bairros Itapuã, 
Stella Maris e, a maior parte, Praia do Flamengo, onde 
se encontra a sua sede. 

Em 2014, o Parque das Dunas foi aclamado com o tí-
tulo de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) 
– UNESCO. O mérito recebido foi devido aos projetos de 
grande relevância desenvolvidos para a conservação e 
preservação no parque, referente à educação ambien-
tal, pesquisas científicas e sustentabilidade. 

O Parque também conta com um Horto de Restinga, 
que tem como objetivo recuperar áreas degradadas nas 

bordas litorâneas de Salvador e promover a sustenta-
bilidade do espaço. Sua estrutura produzirá mudas de 
plantas do ecossistema restinga, que poderão ser utili-
zadas no reflorestamento de margens de lagoas como a 
do Abaeté, minimizando a ação negativa do homem no 
seu entorno.  

As estruturas da sede do Parque das Dunas otimizam o 
uso dos recurso naturais, como ventilação, iluminação 
natural e captação de águas pluviais através de calhas. 
Em sua construção foram usadas madeiras certificadas 
de reflorestamento. Ao público visitante, são ofereci-
dos passeios no Parque das Dunas com 2,5 km de trilha 
ecológica, onde se aprende sobre natureza em um mo-
mento de lazer. Por mês, cerca de 6 mil pessoas, entre 
estudantes e pesquisadores, visitam o parque. 

 Mais de 70 pesquisas relacionadas à biodiversidade do 
parque seguem em diversas universidades baianas e al-
gumas internacionais. 

UNESCO CONCEDE TÍTULO AO PARQUE DAS DUNAS.



77



78

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
GE

ST
ÃO

20
16

O desenvolvimento de padrões técnicos e orientações 
qualificadas para a realização de poda na cidade, a par-
tir do Manual Técnico de Poda de Árvores formulado 
pela Prefeitura Municipal de Salvador, é um avanço na 
agenda de manejo do verde urbano na primeira capi-
tal do Brasil. Os cidadãos soteropolitanos nunca foram 
orientados pelo poder público sobre a forma adequada 
de se podar uma árvore. Em parceria com a Prefeitura 
de Salvador, esse Manual Técnico passa a cumprir esse 
papel. 

O novo Manual, que foi debatido e aprovado em reunião 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), 
é composto por textos técnicos e ilustrações sobre as 
características das árvores e seu desenvolvimento sob 
o ponto de vista da necessidade da poda no ambiente 
urbano, além da descrição dos principais tipos e técni-
cas que deverão ser realizadas ao longo da vida de uma 

árvore. O que fazer se a árvore a ser podada hospedar 
um ninho com aves? Quais ferramentas mais adequa-
das para realizar a poda? Como realizar a poda de raiz? 
Essas e outras perguntas estão respondidas no manual, 
que tem parte de seu conteúdo oriundo de um convênio 
com a Prefeitura de São Paulo, que autorizou a utiliza-
ção do manual de poda produzido lá.

Além disso, a publicação traz orientações a respeito 
da principal legislação vigente sobre poda de árvores 
no município e na esfera federal; acrescenta recomen-
dações sobre a utilização de palmeiras no paisagismo 
urbano, que assim como as árvores, quando não esco-
lhida a espécie adequada para o local, necessitam de 
intervenções frequentes; e mostra de maneira didática 
e atenciosa como proceder no período de reprodução 
das aves e o que fazer com a presença de morcegos, 
abelhas e vespas.  

MANUAL TÉCNICO DE PODA DE ÁRVORES  SALVADOR
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O Jardim Botânico de Salvador, localizado em São Mar-
cos, ganhou um novo projeto para sua completa requa-
lificação, que foca no resgate e preservação do bioma da 
Mata Atlântica. Com a reforma, a Prefeitura Municipal 
oferecerá a Salvador um espaço mais completo para 
integração equilibrada e apropriação consciente entre 
comunidade urbana e natureza. 

Com o projeto, o edifício principal contará com uma 
área de cerca de dois mil metros quadrados dividida 

em dois pavimentos, um subsolo e uma cobertura aber-
ta ao público.  Na reserva, encontra-se também o espaço 
etnobotânico, que é um projeto de resgate e cultivo de 
espécies nativas da Mata Atlântica utilizadas em cul-
tos indígenas e afro-brasileiros. Esta atividade envolve 
também a preservação de vegetais ameaçados de ex-
tinção.

A requalificação prevê ainda uma galeria em meio à 
mata, com exposições de arte contemporânea – perma-

JARDIM BOTÂNICO, ARTE E CONHECIMENTO
PROJETO



81

nentes ou de curta duração – que irão compor o am-
biente do Jardim Botânico. A análise desse espaço de 
reserva de Mata Atlântica – que está em fase avançada 
de regeneração – concluiu a necessidade de ampliar a 
estrutura física do Jardim Botânico, especialmente do 
herbário, que abriga, atualmente, cerca de 61 mil espé-
cimes vegetais. 

A partir disto, a Secretaria Cidade Sustentável (SE-
CIS) propôs as intervenções no local de forma sutil 

em respeito à natureza, mas que propiciassem experi-
mentações de estudo e observações do meio ambiente 
agregando arte ao local. Entre 2013 e 2016, o Jardim Bo-
tânico recebeu cerca de 15 mil pessoas para visitação, 
entre estudantes e pesquisadores. A perspectiva é que 
após a reforma esse número triplique

O Jardim Botânico de Salvador oferece duas trilhas aos 
visitantes: a Oitis e a Pau Brasil. O agendamento dessas 
visitas é feito através do (71) 3393-1266.



82

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
GE

ST
ÃO

20
16



83



84

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
GE

ST
ÃO

20
16



85

O Jardim Botânico foi criado em 2002 com o objetivo 
de conservar espécies de flora nativas, como o oiti-da-
-Bahia e a caviúna
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O Horto Municipal de Salvador, em Monte Serrat, na 
Cidade Baixa, vai virar o Primeiro Centro de Interpre-
tação da Mata Atlântica. O projeto, que está em fase de 
captação de recursos, potencializa um antigo ponto de 
produção de mudas de plantas em local de produção de 
conhecimento prático e teórico do bioma. 

A proposta é otimizar o uso do patrimônio de forma 
integrativa, oferecendo uma nova área para fruição ar-

tística, de lazer e educação cidadã em diálogo com o 
mweio ambiente. Estão previstos na requalificação do 
espaço cinco módulos, cada um com uma função que 
complementa a seguinte.  

Essa nova formatação está voltada para que as pessoas 
aprendam, nas vivências teóricas e práticas, sobre ar-
borização urbana e jardinagem. Para isto, o espaço foi 
mapeado em cinco blocos de edificações, mais mirante 

O 1° CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
PROJETO:
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e jardins  considerando a topografia do terreno e inter-
venções para acessibilidade. 

Um módulo terá a função de preparação teórica, hos-
pedando salas de aula e uma biblioteca que terá seu 
acervo especializado no manejo, cultivo e paisagismo 
com espécies nativas, se tornando a primeira do mundo 
especializada no bioma da Mata Atlântica. Cursos livres 
e técnicos proporcionarão aos soteropolitanos mais co-
nhecimento sobre o assunto. Dois módulos se dedicarão 
à prática: um como produção de mudas e outro como 
viveiro. 

O quarto módulo abrigará um espaço cultural multiuso, 
e o quinto a parte administrativa do centro. Além dis-
so, uma praça central para apresentação de música, um 
mirante com vista para a Baía de Todos-os-Santos e um 
café completam a infraestrutura do equipamento.

Entre as atividades já desenvolvidas no Horto Sagrada 
Família, estão: produção de substratos para preparação 
da terra; plantio de mudas pelas técnicas de estaquia e 
semeadura; limpeza e organização das leiras e demais 
áreas do horto; e programação e acompanhamento dos 
serviços de campo.
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Em 2013, foram produzidas 2.957 mudas. Já em 2014, 
foi aumentada a capacidade de produção: 3.276 novas 
unidades. Em 2015, foram realizadas multiplicações ge-
nerativas de 6.640 mudas, o plantio de 1.375 unidades 
de espécies e 3.443 doações de plantas.
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O Horto Municipal de Salvador, também chamado Hor-
to Sagrada Família, foi fundado em 1971 e possui uma 
área de 13 mil m². Éum local de produção de mudas para 
os parques, jardins e áreas verdes da cidade. Foi onde 
surgiu a primeira fonte de água potável que supria um 
hospital no século XIX existente no local.
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Os espaços públicos como praças, áreas verdes, cantei-
ros e parques, se constituem um direito e a socieda-
de exige cada vez mais a presença desses elementos 
urbanos. Mas a responsabilidade de cuidar não é, nem 
pode ser, só do poder público. Nesse sentido o Programa 
Verde Perto possibilita desde 2013 a adoção de áreas e 
equipamentos públicos por pessoas físicas e jurídicas. 

Já são mais de 30 praças e canteiros adotados, distribuí-
dos na Avenida Contorno e nos bairros  Uruguai, Graça, 
Itapuã, Nazaré, Saboeiro, Pituaçu, Paralela/São Marcos, 
Pituaçu, Pituba, Rio Vermelho, Stella Maris, Barra e 

Stiep. Na Pituba, por exemplo, uma das praças é a do 
Loteamento Aquarius; em Nazaré, a Praça do Campo da 
Pólvora, enquanto em Itapuã é a Vinícius de Moraes. 

Também já foram doadas quatro academias de ginástica 
para a terceira idade, que estão instaladas nas praças 2 
de Julho (Largo do Campo Grande), Ana Lúcia Maga-
lhães (Pituba), Guaratuba, em Stella Mares, e no Dique 
do Tororó. A doação é uma iniciativa do Instituto Sabin 
em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador.

ELES ADOTARAM UMA ATITUDE DE AMOR POR SALVADOR
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Pç. Doutor Paterson - Graça – Hosp. Português – Graça;

Praça Padre Anchieta – Colégio Anchieta – Pituba;

Praça Vinicius de Moraes – Mar Brasil Hotel – Itapuã;

Praça Farol de Itapuã – Mar Brasil Hotel – Itapuã;

Praça St. Luzia – Ass. Conjunto Santa Luzia – Uruguai;

Praça Aquarius – Grupo Fator – Pituba;

Praça na Rua Artesão João da Prata – Walter Queiroz – 
Const Segura e Santa Emilia - Itaigara

Cant. Av. Luís Viana Filho – Auto Shop. Itapuã – Itapuã;

Canteiro Rua Flamengo – Mar Brasil Hotel – Itapuã;

Cant. Rua Farol de Itapuã – Mar Brasil Hotel – Itapuã;

Canteiro Avenida Contorno – Bahia Marina – Comercio;

Canteiro Rua Guadalajara –Cremeb - Barra;

Canteiro na Rua Artur de Azevedo Machado -  Bar Con-
versa Fiada - STIEP;

Área Verde Rua Mirante de Pituaçú –Rodrigo - Pituaçú;

Área Verde Alameda Mar Del Plata –Barraca do Loro 
-  Praia Do Flamengo;

Espaços Adotados  - 2014

Pç. Rua Leopoldo Miguez – Bar Conversa Fiada – STIEP;

Praça Campo da Pólvora – CCR Metrô – Nazaré;

Pç. Jardim Alto do Itaigara  Jose Carlos Valente – Pituba;

Canteiro Rua Umbuzeiros / Rua Timbó – Escola Tempo 
de Crescer – Caminho das Arvores;

Canteiro Avenida Luís Viana Filho / Rua Antônio De Pá-
dua – Colégio Salesiano – Paralela;

Rua do Barro Vermelho – Blue Bar – Rio Vermelho;

Área Verde Rua Colmar Americano da Costa – Condo-
mínio Vila Inglesa – Pituba.

Espaços Adotados  - 2015

Canteiro Rua das Margaridas – Mamas Pizza – Pituba;

Canteiro Rua Joao Bião de Cerqueira – Condomínio 
Palm Spring – Pituba

Canteiro na Rua Miguel Navarro Y Cañizares / Rua     
Artur Gomes de Carvalho – Cantina Volpi – Pituba;

Canteiro na Rua Silveira Martins / Beco da Coruja –     
Janete Virginia Soares –Saboeiro.

Espaços Adotados  - 2016

Canteiro na Rua do Teatro – 27 Patrimonial – Itapuã;

Rua Joao Bião de Cerqueira – Cond. Torres – Pituba.

Praça Carlos Batalha – Silvio Batalha – Rio Vermelho;

Pç. da Várzea – Agencia Agosto – Caminho das Arvores;

Canteiro na Rua das Hortênsias com a Praça Ana Lúcia 
Magalhães – Agencia Agosto – Pituba;

Canteiro na Av. ACM – HAPVIDA – Itaigara;

Canteiro na Rua Fernando Goes – Unentel – Pituba;
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Em março de 2016, Salvador ganhou o primeiro mo-
delo de ponto de ônibus que possui um jardim no teto 
com um sistema de irrigação automática para regar a 
grama, as plantas ornamentais e as flores da espécie 
Allamanda cathartica alocadas em cima da estrutura. 
O Ponto Verde tem o objetivo de transformar a espera 
pelo transporte em algo mais leve e confortável para a 
população. 

Localizado no bairro do Stiep, na rua Arthur de Aze-
vedo Machado, a estrutura do antigo ponto de ônibus 
foi pensada para causar um impacto visual devido ao 

projeto paisagístico, mas também para provocar con-
forto térmico, já que, segundo estudos desenvolvidos 
pela Universidade de São Paulo (USP), os edifícios com 
jardim suspenso podem reduzir 5,3°C da temperatura e 
aumentar em até 15,7% a umidade relativo do ar. : 

Além do teto verde e de um novo paisagismo no local, 
os usuários ainda podem utilizar o paraciclo, que é uma 
estrutura para estacionar bicicletas e permite a colo-
cação de trava ou cadeado, um Ponto de Entrega Vo-
luntária (PEV) para descarte de resíduos secos e uma 
minibiblioteca Livres Livros.

PONTO VERDE
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Foi para a Cooperativa de Agentes de Reciclagem (Co-
opcicla) que a Solar Coca-Cola e o Instituto Coca-Cola 
Brasil trouxeram a proposta para Salvador e, em parce-
ria com a Prefeitura, inauguraram, em 11 de agosto de 
2015, a primeira Cooperativa Polo da Bahia, a segunda 
do Nordeste. A partir disto, a Coopcicla passou a ter 
maior eficiência em sua operação, ganhando nova es-
trutura e novos equipamentos. Os investimentos feitos 
possibilitam um acréscimo no volume de materiais 
recicláveis e aumento na renda dos seus cooperados, 
além de oferecer melhores condições de trabalho e se-
gurança.

A Coopcicla fica localizada à Rua Cônego Pereira, s/nº, 
Sete Portas, Salvador. 

O valor total gasto na Reforma e na Compra dos equipa-
mentos para a Coopcicla  foi de R$ 309.100,00. Além da 
capacitação dos cooperados, foram realizadas reformas 
e reparos na estrutura da cooperativa, que também ga-
nhou novos equipamentos, como: Bib bag; Carro para 
movimentação de big bag; Prensa Hidráulica; Esteira 
de Elevação; Esteira de separação de recicláveis; Trans-
pallet com balança; Carrinho; Mesa de triagem; e Carro 
para movimentação de fardos.

COOPCICLA: A PRIMEIRA COOPERATIVA POLO DA BAHIA
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Em maio de 2014, para comemorar o Dia Internacional 
da Reciclagem, foi lançado um desafio aos soteropoli-
tanos: em apenas três dias, teriam que ser reunidas 15 
mil embalagens plásticas em um ponto de coleta ins-
talado em Salvador. A ação, chamada de Reciclagem 
Premiada, trocava os resíduos coletados por refrigeran-
tes e, caso a meta fosse atingida, a recompensa para a 
população seria o primeiro Ponto de Entrega Voluntá-
ria de materiais recicláveis (PEV) que a capital teria. A 
Secretaria Cidade Sustentável, acionada para apoiar a 
iniciativa, pensou de forma estratégica: escolheu o Itai-
gara para ser o local das entregas de resíduos, que já 

traz uma atmosfera propícia às ações ambientais por 
conta do Parque da Cidade.

O resultado foi surpreendente: 70 mil unidades recolhi-
das, superando em cerca de 370% a proposta inicial. A 
ação foi da Companhia de Bebidas das Américas, a Am-
bev, que doou, em dezembro de 2014, o equipamento à 
cidade com o apoio da Secretaria Cidade Sustentável, 
da Cooperativa de Agentes Ambientais Nova República 
(Canore) e do Guaraná Antarctica. A estação de coleta 
foi instalada na Praça Coronel Waldir Aguilar, no Itai-
gara.

PEV  ITAIGARA
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Em 2015, Salvador foi, novamente, palco de ação para 
comemorar o 17 de maio, Dia Mundial da Reciclagem. A 
1ª edição do Caravana Solar Coca-Cola, promovida pelo 
Solar Sustentável em parceria com o Projeto Humani-
zar, propôs a troca de resíduos por brindes em incenti-
vo à coleta seletiva. Realizada no bairro da Santa Cruz, 
a atividade teve apoio da Prefeitura Municipal de Sal-
vador, através da Secretaria Cidade Sustentável, e levou 
ao bairro três veículos com cores diferentes, cada um 

representando os materiais a serem recolhidos: plás-
tico, vidro e metal. Agentes ambientais e monitores 
orientaram os participantes sobre o descarte correto de 
materiais e os impactos positivos da coleta seletiva na 
preservação do meio ambiente.

DIA MUNDIAL DA RECICLAGEM
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A cidade com a maior orla marítima do país tem tam-
bém grandes desafios: manter as praias limpas.  C a -
nudinhos, copos plásticos, pontas de cigarro, latinhas 
de refrigerante e outros descartes devem ser colocados 
no lixo, mas, muitas vezes, é na areia onde os encontra-
mos. Pensando na saúde deste ambiente, a Secretaria 
Cidade Sustentável (SECIS) aderiu, em 2014, ao evento 
mundial Clean Up Day – Dia Mundial de Limpeza de 
Praias.

Salvador foi a primeira capital do Brasil a participar 
da ação, criada em 2003 e que já mobiliza cerca de 120 
países e mais de 30 milhões de voluntários por todo 
o mundo. Aqui, nos anos 2014 e 2015, foram palco da 
limpeza as praias de Ondina, Buracão (Rio Vermelho), 
Penha (Ribeira), Piatã e do Porto ao Cristo da Barra.  A 
atividade promoveu, entre outras coisas, triagem do 
material a ser reciclado e aplicação de questionário ao 
público para investigar aspectos do conhecimento co-

CLEAN UP DAY

SALVADOR SEXTA-FEIRA 19/9/2014A6 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

MEIO AMBIENTE Mais de 120 países
integram evento simultâneo amanhã

Iniciativa
promovea
limpezade
rios epraias
DA REDAÇÃO

Uma ação está programada
para acontecer amanhã em
Salvador, com foco na preser-
vação do meio ambiente.
A partir das 9h, estará sendo
realizadaasegundaediçãodo
Clean Up Day – Dia Mundial
de Limpeza de Rios e Praias.

O evento acontece simul-
taneamente em mais de 120

países e, na capital baiana, te-
rá a ação ampliada de quatro
para 12 praias, que são Cor-
sário, Jaguaribe, Boca do Rio,
Piatã, Itapuã, Placaford, On-
dina, Farol da Barra, Porto da
Barra, Paripe, Stella Maris e
Penha.

Ações
Cerca de 200 pessoas estarão
participando da limpeza das

Luciano da Matta / Ag. A TARDE / 9.2.2014

A praia de Jaguaribe é uma das que contarão com atividades de limpeza e conscientização ambiental neste sábado

áreas, recolhendo materiais,
fazendo triagempara recicla-
gemeaplicandoquestionário
ao público sobre questões re-
lacionadas comaconsciência
ambiental. Sacolas plásticas
serão distribuídas para cha-
maraatençãodaspessoaspa-
ra a importância de se jogar o
lixo no lugar correto.
OCleanUpDayéumevento

internacional sem fins lucra-

tivos que promove atividades
de proteção ao ecossistema
costeiro.
Coordenadapelasecretaria

municipal Cidade Sustentá-
vel (Secis), a açãoemSalvador
teráoapoiodaSecretariaMu-
nicipaldeUrbanismoeTrans-
porte (Semut), Revita, Torre,
Unifacs e da ONG Conexão
Ambiental, dentre outras ins-
tituições.

Segunda edição
do Clean Up Day
– Dia Mundial
de Limpeza de
Rios e Praias
começa às 9h

ASCENSOR

Plano inclinadodaLiberdade e
Calçada éalvode reurbanização
DA REDAÇÃO

Depois da retirar construções
ilegais nas proximidades do
plano inclinado Liberdade-
-Calçada, a prefeitura está
reurbanizando o entorno da
entrada na parte inferior do
equipamento (Calçada).

Segundo informações di-
vulgadas ontem pela admi-
nistração municipal, a inter-
venção é fruto de uma ação
articulada de vários órgãos.

Entre as benfeitorias estão
a construçãodeumanovaen-
trada e a implantaçãodeuma
praça com a primeira quadra
poliesportiva de Salvador es-
pecialmente para crianças,
além de intervenções de pai-
sagismo, com plantio de pal-
meiras imperiais e interven-
ções para garantir acessibili-
dade.

As antigas construções ir-
regulares que existiam no lo-
cal foram demolidas pela Su-

perintendência de Controle e
Ordenamento doUso do Solo
do Município (Sucom).

A Transalvador acabou
com um estacionamento ir-
regular de carretas e cami-
nhões próximo à entrada do
plano.

Poste
Um poste colocado no cami-
nhode acesso ao equipamen-
to também foi retirado pela
Secretaria Municipal da Or-

Agecom-Prefeitura de Salvador / Divulgação

A construção
de uma nova
entrada faz
parte das obras

demPública (Semop), que vai
instalar uma nova ilumina-
ção na área.
A construçãodanovapraça

está sendo executada pela
Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano de Salvador
(Desal).
Segundo o presidente da

companhia, Marcílio Bastos,
“as obras visam garantir me-
lhoriasnoserviçoequalidade
de vida. Um exemplo é a mi-
niquadra poliesportiva”.

NA CAPITAL BAIANA

Raio de ação em Salvador
será ampliado de quatro
para 12 praias, que são
Corsário, Jaguaribe,
Boca do Rio, Piatã, Itapuã,
Placaford, Ondina, Farol
da Barra, Porto da Barra,
Paripe, Stella Maris e
Penha
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Dando seguimento na implantação da política de coleta 
seletiva dos resíduos recicláveis em Salvador, a Prefei-
tura de Salvador, tendo a liderança da Secretaria Ci-
dade Sustentável e a participação ativa da LIMPURB, 
da SEMPS e Casa Civil, desenvolveram o planejamento 
para a ampliação da Coleta Seletiva na cidade, agora na 
modalidade porta-a-porta. 

Todo o processo de planejamento foi desenvolvido a 
partir de uma parceria entre a Prefeitura, a Braskem 
e a Cooperativa Mãos Verdes, com seguidas reuniões 
e debates que envolveram órgãos públicos, iniciativa 
privada e representantes de cooperativas e catadores 
de materiais recicláveis. Esse planejamento gerou uma 
Carta Consulta, submetida à análise do Fundo Social do 
BNDES para financiamento. 

O documento, que foca no aparelhamento das coopera-

tivas, resolverá o problema delas em relação à infraes-
trutura e gestão; e desenvolverá de forma sistemática 
uma política de conscientização ambiental – indo desde 
a educação ambiental nas escolas até a conscientização 
da população em geral – para a importância da separa-
ção e entrega do material para as cooperativas de ca-
tadores. Esses são os dois pilares da estratégia para a 
consolidação, de forma definitiva, da coleta seletiva pós-
-consumo no município, com a inclusão socioeconômica 
dos catadores de materiais reciclados. 

A proposta apresentada pela Prefeitura de Salvador, 
que teve seu desenvolvimento e formulação financiados 
pela BRASKEM, é de que pelo menos 1030 toneladas 
por mês de materiais recicláveis sejam resgatados pela 
coleta seletiva nos próximos 4 anos, de um montante 
de 26 mil toneladas que não são direcionadas à reci-

COLETA SELETIVA PORTA-A-PORTA
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clagem. Com este primeiro passo no desenvolvimento 
da cadeia produtiva da reciclagem, espera-se modificar 
a circunstância de trabalho e renda dos catadores de 
Salvador.  Atualmente os catadores tem renda próxima 
a R$ 300,00 mensais. Com a implantação da coleta e 
estruturação da cadeia produtiva se almeja obter 440 
catadores organizados em cooperativas, com renda pró-
xima a R$ 660,00 mensais.  O segundo momento passa 
pela criação de um novo Programa Municipal, que será 
formado por cinco projetos básicos que vão ser viabili-
zados por um conjunto de ações descritas ao longo des-
te documento, são eles: 

A) Implantação de coleta seletiva domiciliar pública;  B) 
Reestruturação e expansão do sistema popular de tria-
gem e comercialização; C) Inclusão Produtiva de Cata-
dores de Rua; D) Mobilização social e educação ambien-

tal; E) Governança e gestão da qualidade

Coleta porta a porta motorizada - atenderá áreas da ci-
dade com urbanização regular, nas quais há presença 
de ruas e avenidas pavimentadas, com capacidade para 
circulação dos caminhões da coleta seletiva e trabalho 
de agentes de limpeza. 

Coleta flexível, em áreas especiais - atenderá áreas do 
meio urbano em que ocorre grande adensamento po-
pulacional, com presença de ruas estreitas ou vielas, 
sem capacidade para circulação de caminhões. Nestas 
áreas serão utilizados agentes ambientais e veículos de 
menor porte com o objetivo de coletar porta a porta o 
material reciclável gerado pela população e consolidá-
-lo em PEVs, posicionados estrategicamente em pontos 
onde seja viável o recolhimento final por caminhões de 
maior capacidade de transporte.
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O Brasil viveu, em 2014, intensos momentos com as mo-
vimentações da Copa do Mundo FIFA realizada no país. 
O evento internacional mobilizou inúmeros setores, 
desde turísticos e alimentícios até agentes sociais de 
coleta seletiva. Isto porque, durante os jogos e as ações 
culturais de seus desdobramentos foram calculadas 
mais de 90 toneladas de resíduos a serem descartados 
nas cidades-sede da competição. 

Em Salvador, a Secretaria Cidade Sustentável apoiou a 

ação, que gerou renda a catadores de resíduos e au-
xiliou na manutenção da higiene do ambiente urbano. 
Foi o primeiro momento em que o município contratou 
uma Cooperativa de materiais recicláveis para fazer a 
coleta. 

A atividade foi realizada no entorno da Arena nos 6 jo-
gos realizados na capital. Foram recolhidos 1,5 tonela-
das de materiais.

COPA DO MUNDO
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A escolha de Salvador como uma das cinco cidades bra-
sileiras escolhidas para receber partidas de futebol de 
seleções masculinas e femininas dos jogos olímpicos 
2016, reforçou a capacidade que e a capital baiana tem 
em receber grandes eventos esportivos. 

Desta vez, a parceria da Secretaria Cidade Sustentável 
(Secis) com a Solar Coca-Cola, que investiu cerca de 9 
mil reais, proporcionou que três cooperativas partici-
passem do trabalho de coleta seletiva organizado pela 

coordenado pela Secis. Foram 15 funcionários, sendo 
cinco de cada cooperativa (Crun, Coopcicla e Cooper-
bari), divididos em localidades diferentes no entorno da 
Arena Fonte Nova.

Durante os 10 jogos realizados, em seis dias, cerca de 
750 Kg de resíduos foram recolhidos no entorno da 
Arena e encaminhados para as cooperativas fazerem a 
triagem de todo o material.    

OLIMPÍADA RIO 2016
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Todos os dias, aproximadamente, três mil ônibus vão 
às ruas de Salvador. Pelo Aeroporto passam 220 voos 
domésticos por dia e mais 57 voos internacionais por 
semana. Somado a isso há uma frota de 831.584 veículos 
automotivos e 45 navios que chegam ao porto por mês. 
Todos queimam combustível e liberam gases prejudi-
ciais à atmosfera. Isso tem um preço e a cobrança vem 
com mudanças no clima. 

Foi considerando esses dados que, em 2014, a Prefeitu-
ra de Salvador, por meio da Secretaria Cidade Susten-
tável (Secis), elaborou o primeiro Inventário de Emis-
sões de Gases do Efeito Estufa referente às atividades 
do município – em parceria com o ICLEI, a principal 
associação mundial de governos locais dedicados ao de-

senvolvimento sustentável. Segundo o estudo, 74% das 
emissões dentro da capital vêm do transporte. Outros 
18% da energia estacionária e 8% dos resíduos. 

Os números indicam que Salvador tem o mesmo per-
fi de emissões das demais capitais do país. Dentre os 
meios de transporte, é o terrestre que responde por 
74% das emissões, a aviação por 24% e o hidroviário por 
2%. O inventário de Salvador não mede a contribuição 
dos congestionamentos, mas, com base no documento, 
é possível fazer análises e estimar esse número. Por 
ano, a capital baiana emite 3.698.964 milhões de tone-
ladas equivalentes de gás carbônico (CO2). O inventá-
rio é parte de um projeto que a prefeitura de Salvador 
firmou com a WRI Brasil Cidades Sustentáveis (World 

1° INVENTÁRIO DE EMISSÕES DOS GASES DE EFEITO ESTUFA 
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Resources Institute) com foco na inovação da mobili-
dade urbana. A ideia é descobrir como encontrar uma 
solução inovadora para reduzir as emissões do efeito 
estufa através da mobilidade.  Em Salvador, foram men-
surados três gases do efeito estufa: dióxido de carbono, 
metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). O mais recorrente 
em Salvador foi o dióxido de carbono, seguido do óxido 
nitroso e, por último, o metano, que é 25 vezes mais 
prejudicial do que o gás carbônico. Já o óxido nitroso é 
298 vezes mais maléfico. 

O inventário é o ponto de partida para a definição de 
metas de redução dessas emissões a serem implemen-
tadas a partir do Plano Municipal de Mudanças Climá-
ticas.

Nos dias 17 e 18 de dezembro de 2014, foi realizada uma 
capacitação da equipe técnica de Salvador na metodo-
logia de cálculo e reporte de emissões de GEE de acordo 
com as diretrizes do GHG Protocol, mas especificamen-
te o Global Protocol for Community-Scale Greenhouse 
Gas Emission Inventories (GPC). O treinamento teve du-
ração de 7h.

A concessão do transporte público de Salvador colo-
cou entre os pré-requisitos para exploração do serviço 
o uso da motorização Euro 5, tecnologia que reduz em 
60% as emissões de óxido de nitrogênio (NOx) e em até 
80% as emissões de partículas promovidas pelos mode-
los com a tecnologia Euro 3. Hoje, 100% da frota já usa 
essa motorização.
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Entre os dias 25 - 27 de novembro a capital baiana abriu 
as portas para a primeira Virada Sustentável de Salva-
dor. O evento difundiu e ampliou informações para po-
pulação sobre a sustentabilidade por meio de diversas 
ações gratuitas nos parques e ruas da cidade. 

A Virada foi realizada pelo Instituto Fábrica de Flores-
tas (IFF) tendo com um de seus apoiadores institucio-
nais a prefeitura municipal através da Secretaria Cida-
de Sustentável. 

Com a participação de organizações da sociedade civil, 
órgãos públicos, setor privado, escolas e universidades, 

além de coletivos de cultura e movimentos sociais, a Vi-
rada Sustentável é um grande festival de mobilização e 
educação para a sustentabilidade. 

De acordo com André Fraga, secretário da Cidade Sus-
tentável e um dos articuladores do evento, a virada é 
um complemento das ações que a Prefeitura vem fazen-
do ao longo desses três anos à frente da administração 
da cidade no que se refere à agenda ambiental. 

“Um dos motivos que nos levou a reunir esforços para a 
realização da primeira virada sustentável em Salvador 
foi de trazer para o cidadão a importância que o tema 

PRIMEIRA VIRADA SUSTENTÁVEL DE SALVADOR
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sustentabilidade requer em nossas vidas e de quanto 
esse assunto faz parte de nosso cotidiano enquanto so-
ciedade”, ressaltou o secretário.

Parque da Cidade – Como um dos espaços centrais nos 
três dias da Virada, o Parque da Cidade reuniu uma 
programação especial. 

Entre os destaques estão: Trilhas das árvores, onde o 
público passeou com técnicos do parque e conheceu 

diversas espécies da Mata Atlântica; Labirinto Susten-
tável, composto por cerca de 50 fardos de resíduos re-
cicláveis, como latinhas de alumínio, garrafa PET, pa-
pelão; meditação, com o grupo Arte de Viver; batalha 
freestyle de Hip Hop, com foco educativo em 6 temas 
de sustentabilidade para as rimas de 8 MC’s; Cross Dog 
e yoga com a Academia Aplha Fitiness; e uma feirinha 
de adoção de animais.

Correio 23//11/2016
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SALVADOR QUINTA-FEIRA 24/11/2016 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA A7

MEIO AMBIENTE Atividades em parques e ruas da cidade
visam disseminar informações sobre sustentabilidade

Capital sediaVirada
Sustentávelneste
finalde semana
ITANA SILVA

Salvador recebe, entre os
dias 25 e 27 deste mês, a pri-
meira Virada Sustentável da
capital, cujo objetivo é levar
à população informações
sobre sustentabilidade.

A iniciativa, que vai pro-
mover ações gratuitas nos
parques e ruas da cidade, é
do Instituto Fábrica das Flo-
restas (IFF), com o apoio da
Secretaria Cidade Sustentá-
vel (Secis).

Como parte da programa-
ção, o segundo Parklet – es-
trutura que serve como es-
paçode lazer e convivência –
será instalado amanhã na
rua da Graça, em frente ao
Museu Rodin.

Aprimeiraestruturadoti-
po foi instalada na rua Fre-

derico Simões, no Caminho
dasÁrvores, emmarçodeste
ano. O novo Parklet, porém,
éoprimeiroa fornecerener-
gia solar.

“Um dos motivos que nos
levaram a reunir esforços
para fazer a primeira Virada
Sustentável em Salvador foi
trazer para o cidadão a im-
portância que o tema sus-
tentabilidade requer em
nossa vida e o quanto este
assunto faz parte de nosso
cotidiano enquanto socie-
dade”, explica o titular da
Secis, André Fraga.

Como parte da agenda da
Virada, o Parque da Cidade –
um dos espaços centrais do
evento – vai oferecer ao pú-
blicoTrilhasdasÁrvores,on-
de as pessoas poderão co-
nhecer as espécies da mata

atlântica, com a supervisão
de técnicos do parque.

A programação do evento
também trará a exposição
100Mulheres Negras, deHe-
lemozão, e Edgar Azevedo,
que usam a fotografia como
meio de militância em cau-
sas sociais. A mostra será
exibida no próximo sábado,
a partir das 13h, no espaço
Coaty, na praça Thomé de
Souza, Centro Histórico.

Ações socioambientais
A Braskem é uma das em-
presas que vão participar da
Virada. A petroquímica vai
apresentar sete ações so-
cioambientais, entre elas o
Viveiro Escola Itinerante,
que promoverá oficinas de
plantio e distribuição de
mudasno Parque daCidade,
nos dias 26 e 27.

De acordo com o gerente
de relações institucionaisda
Braskem na Bahia, Hélio
Tourinho, a Virada Susten-
tável possui uma dinâmica
inclusivaeaderenteaoquea
empresa busca apoiar.

“São projetos que incen-
tivam a transformação e o
desenvolvimento da comu-
nidade baiana por meio da
inclusão social, educação
ambiental e promoção cul-
tural. Estamos certos de que
seráumaexperiênciamuito
positiva para quem partici-
par”, espera Tourinho.

Aprogramaçãocompleta
pode ser encontrada no si-
te: http://www.comunica-
cao.salvador.ba.gov.br/.

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

Parklet de energia solar está sendo instalado na Graça

*Salas a partir de R$ 139.900,00 - preço promocional válido até 30/11/2016 e restrito à salas pré-selecionadas. Verifique disponibilidade ** Os percentuais de financiamento variam conforme perfil do cliente e análise do banco, não sendo de responsabilidade da OAS Empreendimentos. Consulte condições.

Realização:

Central de vendas:

www.oasempreendimentos.com
Av. Luis Viana Filho, 6462, Paralela

LOBBY COM CONTROLE DE ACESSO

3 ELEVADORES

1 VAGA

MALL NO TÉRREO PARA COMÉRCIOS E SERVIÇOS

LOJAS COM PÉ DIREITO PARA MEZANINO

ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM 200 VAGAS

VAGAS COBERTAS

LOCALIZAÇÃOESTRATÉGICA: AV. SÃORAFAEL (AOLADODOSHOPPINGPONTOALTO) A 1 MIN. DO HOSPITAL SÃO RAFAEL //// A 4 MIN. DA PARALELA //// A 5 MIN. DO CAB.

SEM
ALUGUEL

SEU
NEGÓCIO

SALASPRONTAS

SALAS E LOJAS
A PARTIR DE 29,78M2

PRONTAS PARA VOCÊ MONTAR O SEU
NEGÓCIO, CONSULTÓRIO OU ALUGAR!

A PARTIR DEA PARTIR DE
*

SÓEMNOVEMBRO

FINANCIEEM

ATÉ70%
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Peu, Ju e Dudão não brincam quando o assunto é meio 
ambiente. Para os três, cuidar do planeta é coisa séria. 
Junto com seus bichos de estimação, o cãozinho Flecha 
e a gatinha Tila, eles formam a Turminha Sustentável, 
uma galerinha que vive muitas aventuras para ensinar 
à criançada como preservar a natureza e manter os es-
paços coletivos saudáveis. Esta é uma proposta, em for-
mato de gibi, da Secretaria Cidade Sustentável (SECIS) 
para o público infantil.

O trabalho, desenvolvido pelo desenhista William Leão, 
é uma parceria da SECIS com a Secretaria de Educação 
do Município (SMED) e tem o objetivo de incentivar a 
leitura focada na sustentabilidade. 

Voltada aos estudantes de escolas da rede municipal de 
ensino de faixa etária de 6 a 12 anos, a revistinha em 
quadrinhos foi pensada para despertá-los a reflexões 
sobre os meios nos quais coabitam. Com uma lingua-
gem lúdica, ilustrações autorais e textos curtos, os gi-
bis da Turminha Sustentável são recursos em diálogo 
com as novas configurações de desenvolvimento para 
apreensão de conteúdos presentes em sociedade.   Como 
auxiliar no ensino tradicional, o material ocupa-se em 
trazer conteúdos do cotidiano de Salvador associados ao 
dia a dia dos estudantes, possibilitando práticas reais 
de sustentabilidade. Os recortes temáticos abordados 
nas publicações sempre versam sobre meio ambiente 
e sustentabilidade, que poderão ser vistos também na 

PEU, JU E DUDÃO DA TURMINHA SUSTENTÁVEL.



111

prática com ações desenvolvidas na cidade pela Prefei-
tura Municipal. 

As histórias trazem sempre projetos que a Prefeitura 
de Salvador disponibiliza para facilitar nas tarefas de 
sustentabilidade. Ao final de cada edição das revisti-
nhas, a diversão fica por conta de jogos educativos que 
ajudam a memorizar as curiosidades sobre o tema da 
vez. 

O lançamento da Turminha Sustentável foi em outubro 
de 2015, no Instituto Municipal de Educação Professor 
José Arapiraca (IMEJA), na Boca do Rio. No evento, es-
tudantes da Escola Municipal Zulmira Torres, do Nor-
deste de Amaralina, protagonizaram um espetáculo 
teatral abordando o tema da 1a edição: Coleta Seletiva.

Na primeira aventura da Turminha Sustentável, Peu, Ju 

e Dudão ajudam moradores do bairro onde moram a 
fazer a coleta seletiva de lixo. Na segunda, eles se diver-
tem falando de um assunto muito sério: o desperdício 
de água no planeta. E ainda dão várias dicas. 

A 2º edição do gibi – lançada no Dia Mundial da Água, 22 
de março (2016) –, intitulada Água é Vida, aborda sobre 
a importância da utilização da água de forma conscien-
te. O local escolhido foi o Parque São Bartolomeu, onde 
abriga quatro cachoeiras e uma grande biodiversidade. 
Na ocasião, uma peça abordou os cuidados que se deve 
ter para se combater o mosquito da dengue (Aedes ae-
gypti), que se reproduz na água parada, limpa ou suja. 

Ao todo foram 7.500 gibis distribuídos, todos em papel 
reciclado
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Criada em 2014, a Sala Verde Itinerante, é uma exten-
são do projeto Sala Verde de origem do Ministério de 
Ambiente (MMA). A Sala Verde é uma biblioteca espe-
cializada em Meio Ambiente com acesso gratuito e dis-
ponível a toda a população. A versão itinerante criada 
pela SECIS leva a biblioteca a diversos bairros da cida-
de e também promove palestras, exibição de vídeos e 
oficinas sobre meio ambiente e sustentabilidade.

De forma prática, uma equipe técnica da SECIS vai até 
eventos públicos, feiras de comunidades e encontros 
em instituições de educação para tornar ainda mais 

acessível, além dos conteúdos oferecidos pelo MMA, 
também informações sobre experiências locais, como 
arborização urbana e responsabilidades paisagísticas, 
importância da coleta seletiva e políticas de meio am-
biente. Levar para mais pessoas assuntos como estes 
auxilia na consciência de pertencimento coletivo do pa-
trimônio natural em equilíbrio com os ambientes cons-
truídos.

Atualmente a sede da Sala Verde funciona no Parque 
da Cidade.

CONHECIMENTO ITINERANTE
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Com o objetivo de conscientizar a população sobre a im-
portância de se preservar as praias e, ao mesmo tempo, 
motivar a entrega de presentes biodegradáveis durante 
uma das mais populares festas da cidade: a festa de 
Yemanjá, no Rio Vermelho, a Secretaria Cidade Susten-
tável (Secis) lançou em 2015 a campanha Balaio Verde.  

Faixas e banners foram distribuídos em diversos pon-
tos do bairro durante os festejos com frases em defesa 
do Meio Ambiente e incentivando a entrega de oferen-

das biodegradáveis. 

Em 2016, a campanha ganhou força através da internet 
e foi ampliada para além do dia 2. Foram três dias de 
ações em defesa das praias. Voluntários da Secis orien-
taram banhistas e moradores do bairro sobre a impor-
tância de manter as praias limpas e de lançar ao mar 
somente oferendas que não agredissem a vida marinha. 
O projeto contou com a parceria de entidades e associa-
ções culturais que se sensibilizaram com o tema.  

BALAIO VERDE: PRESENTES MAIS ECOLÓGICOS 
PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE
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Em 2016, no dia em que se comemorou o Dia Mundial 
da Água (22 de março), o município oficializou por meio 
do Decreto nº 27.111 as delimitações de 12 bacias hidro-
gráficas e 9 bacias de drenagem natural que integram 
o território de Salvador. Essa delimitação possibilitará 
a gestão integrada dos recursos hídricos em seus as-
pectos físicos e político-institucionais, bem como a 
adequação da gestão desses recursos às peculiaridades 
relativas ao uso e ocupação do solo. 

O decreto prevê ainda, em consonância com as diretri-
zes gerais da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
das disposições do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) vigente, a integração desses recursos 
hídricos com a gestão urbano-ambiental do município, 
possibilitando que a cidade seja planejada de forma 
muito mais ecológica quando se considera ciclos natu-
rais da água. Com essas delimitações oficializadas, as 
bacias passam a ser também unidades de planejamento 
da cidade. 

O Decreto também define como sendo bacia hidrográ-
fica uma unidade territorial delimitada por divisores 
de água, na qual as águas superficiais originárias de 
qualquer ponto da área delimitada pelos divisores esco-
am pela ação da gravidade para as partes mais baixas, 
originando córregos, riachos e rios, os quais alimentam 
o rio principal da bacia, que passa, forçosamente, pe-
los pontos mais baixos desses divisores, e desemboca 
por uma única fonte. E define como bacia de drenagem 
natural, uma região de topografia que não caracteri-
za uma bacia hidrográfica, onde podem ocorrer veios 
d’água que não convergem para um único exutório. 

A Prefeitura Municipal de Salvador teve como base para 
delimitar as bacias hidrográficas e de drenagem os es-
tudos publicados no livro “O Caminho das Águas em 
Salvador: Bacias Hidrográficas, Bairros e Fontes”, or-
ganizado por Elisabete Santos, José Antônio Gomes de 
Pinho, Luiz Roberto Santos Moraes e Tânia Fisher

BACIAS HIDROGRÁFICAS E DE DRENAGEM DE SALVADOR
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consiste em instalações de minibibliotecas em áreas 
coletivas, como praças e parques, para que pessoas de 
qualquer idade possam fazer trocas de livros: pegam 
um para sua leitura e também deixam outro para uso 
de outras pessoas. 

Estas minibibliotecas são criadas por artistas que dão 
um aspecto lúdico ao que seria apenas um espaço para 
guardar os livros. Ao total, já são 34 pontos do Livres 
Livros em Salvador, em locais como Pituba, Nazaré, 
Sussuarana, Rio Vermelho, Stiep, Itapuã.  O projeto é 
fruto de um convenio entre a SECIS e a produtora e 

mobilizadora social Raissa Martins e também promove 
rodas para contação de histórias e propiciam atividades 
coletivas, atraindo pessoas para as praças.

A inspiração para realização do Livre Livros foi o movi-
mento norte-americano Little Free Library, surgido em 
2009, que já tem seis mil pontos instalados em cerca de 
50 países. Saiba mais pelo endereço: www.livreslivros.
com.br.

Em novembro de 2016 o Parque da Cidade ganhou o 
Cantinho Livres Livros permanente, que abrigará ativi-
dades e ações para a popularização da leitura.

LIVRES LIVROS
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O PARKLET é um pequeno espaço que serve como uma 
extensão da calçada para proporcionar conforto e espa-
ço verde para as pessoas que utilizam a rua. É tipica-
mente do tamanho de uma vaga de automóvel medindo 
2,50x10,00m, ou seus múltiplos.

Estas estruturas são destinados as pessoas e oferecem 
um lugar para poder parar, sentar e descansar enquan-
to são apreciadas atividades de rua. Parklets são cons-
truídos a partir de materiais semi-permanentes e são 
instalados de uma forma que não requer uma re-confi-
guração da via ou o emprego de concreto. 

Fenômeno recente nas  cidades os parklets tem alta 
aceitação da população local e quase sempre perma-

necem mais tempo do que o estimado, transformando 
espaços pouco utilizados, ou de estacionamento de au-
tomóveis em espaços agradáveis e democráticos. Reto-
mando o conceito de bem-estar em locais públicos da 
cidade, a SECIS instalou, em 2016, dois parklets em Sal-
vador. 

O parklet foi regulamentado através do Decreto nº 
27.255, de 23 de maio de 2016, publicado no Diário Ofi-
cial do Município.

O primeiro Parklet foi construído na Rua Frederico Si-
mões, em frente ao edifício Advance Trade e o segun-
do parklet foi constrído na Rua da Graça, em frente 
ao Palacetes das Artes, Graça. O projeto Livres Livros 

PARKLETS
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Criado em 2015, o Grupamento Especial de Proteção 
Ambiental (GEPA), da Guarda Municipal de Salvador, 
é fruto de convênio da Secretaria Cidade Sustentável 
(SECIS) com a Superintendência de Segurança Urbana 
e Prevenção a Violência (SUSPREV), e tem um efetivo 
inicial de 42 guardas, todos capacitados para atuar na 
proteção do patrimônio público ecológico e ambiental 
na zona urbana da cidade. O grupamento foi preparado 
para coibir a degradação do patrimônio ambiental e au-
xiliar no desenvolvimento de práticas de salvaguarda. 

A nova frente de proteção também está apta a combater 
a incêndios em florestas e ao resgate de animais silves-
tres nos parques e áreas protegidas pelo município. 

Depois da ativação da guarda no Parque da Cidade, em 
setembro de 2015, por exemplo, foram zeradas as ocor-
rências de furto, o que ratifica a importância da inicia-
tiva. 

Todo o efetivo do GEPA se capacitou através dos cursos 
de: Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, 
Manejo e Captura de Animais Silvestres (IBAMA/INE-
MA), Licenciamento Ambiental, Operador de Arma de 
Condutividade Elétrica, Prevenção e Combate a Incên-
dios Florestais, Maneja e Resgate de Tartarugas Mari-
nhas, Manejo e Resgate de Animais Aquáticos e Fisca-
lização Ambiental Urbana.  O curso preparatório para 
os guardas ambientais tem carga de 48 horas. As aulas 
foram ministradas por representantes da SECIS e da 
SUSPREV na Universidade Livre das Dunas e Restin-
ga de Salvador (Unidunas), em Praia do Flamengo, com 
atividades auxiliares em diversos parques da cidade. 

Para realização de patrulhamento nos parques e res-
gates de animais silvestres estão à disposição do GEPA 
01 (uma) viatura, 02 (duas) motocicletas de 300 cilin-
dradas, 02 (dois) quadricículos e 01 (uma) caminhonete.  

SALVADOR GANHA NOVA GUARDA AMBIENTAL
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PARQUES Grupo que será criado amanhã pela prefeitura vai atuar inicialmente em algumas áreas verdes da capital baiana

Salvadorvai ganharGuardaAmbiental
DA REDAÇÃO

A Superintendência de Segu-
rança Urbana e Prevenção à
Violência (Susprev) e a Secre-
taria Cidade Sustentável (Se-
cis), órgãos da estrutura da
administração municipal da
capital, programaram para
amanhã a assinatura do ter-
mode cooperaçãomútuaque
cria a Guarda Ambiental de
Salvador.
Os servidores da Guarda

Municipal, ligados à gerência
de operações do órgão, serão
capacitados para atuar na
proteção do patrimônio pú-
blico ecológico e ambiental
na zona urbana da cidade.
De acordo com o termo de

cooperação a ser firmado pe-
los dois órgãos, por meio da
capacitação de guardas mu-
nicipais,osparquesdacapital
passarãoa contar comequipe
especializada para garantir a

segurança e o bom uso dos
espaços.
Para isso, serão desenvol-

vidas ações de prevenção em
conjunto com os demais ór-
gãos municipais de proteção
do meio ambiente, coibindo
atos que atentemcontra o pa-
trimônio ambiental do mu-
nicípio de Salvador.

Fiscalizações
Inicialmente,aprevisãoéque
as fiscalizações serão realiza-
das no Parque Joventino Silva
(Parque da Cidade), Horto Sa-
grada Família, Jardim Botâ-
nico, Parque São Bartolomeu
e demais áreas sob respon-
sabilidadedaSecretariaCida-
de Sustentável.
“O trabalho do guardamu-

nicipal nas dependências de
parques precisa ser realizado
observando as particularida-
des do ambiente, visto que
temos pessoas, plantas e ani-

“Vamos preparar o efetivo
selecionado para que seja
aperfeiçoado e amplie o co-
nhecimento teórico e prático
acerca dos saberes específi-
cos”, finalizou o superinten-
dente da Susprev, Peterson
Portinho.

Oficiais
Já a Academia de Polícia Mi-
litar da Bahia (PM-BA) for-
mou mais 29 oficiais da cor-
poração,quepassaramaestar
inseridos no contexto da se-
gurança pública desde a úl-
tima sexta-feira, quando
aconteceu a solenidade para
entrega do Espadim Tiraden-
tes, símbolo do dever poli-
cial-militar.
Osalunosdaturmacoronel

Antônio Guimarães foram
graduados em uma solenida-
de realizada no final da tarde
na Vila Militar do Bonfim, na
Cidade Baixa.

Para o comandante e dire-
tordaAcademiadaPolíciaMi-
litar da Bahia, coronel Rober-
toGuimarães,asolenidadede
formação dos novos oficiais é
muito importante.
“Representaummarco, on-

deoalunooficialreforçaoseu
compromisso de salvaguar-
dar a lei e o estado demo-
crático de direito e inicia o
ciclo de dedicação, que, pau-
tada no aprimoramento e na
dignidade, o levará a obter
êxito na carreira como um
oficial”.
O coronel Antônio Guima-

rães foi escolhido como pa-
trono do 1º Curso de Forma-
ção de Oficiais da PM 2014,
que homenageou os comba-
tentes que lutaram na Cam-
panha de Canudos, mais es-
pecificamente os policiais
militares do 5º Corpo de Po-
lícia – conhecido como o Ba-
talhão de Sertanejos.

Assinatura
do termo de
cooperação
mútua que
cria a Guarda
Ambiental de
Salvador está
programada
para amanhã

maisnestas áreas. Comacria-
ção da Guarda Ambiental, a
população passa a ter mais
tranquilidade para aprovei-
tar a beleza de nossos par-
ques”, disse o titular da pasta
Cidade Sustentável, André
Fraga.

Está previsto o início, ama-
nhã, do curso de gestão am-
biental e desenvolvimento
sustentável, destinado a 50
servidores da Susprev que já
participaramdeumcurso in-
trodutório semelhante para
atuar na área.

Parque da
Cidade,
Horto Sagrada
Família,
Jardim Botânico
e Parque São
Bartolomeu
serão
fiscalizados

CLIMA

Aparelhosmonitoramas chuvas
DA REDAÇÃO

A capital baiana já conta com
oito pluviômetros semiauto-
máticos em pontos estraté-
gicos da cidade, instalados
pela Defesa Civil de Salvador
(Codesal). Com os aparelhos,
osmoradores das regiões be-
neficiadas podem acompa-
nhar aquantidadede chuvae
tomar as medidas preventi-
vas orientadas pelo órgão
municipal.
As primeiras localidades

beneficiadas fazemparte dos
Núcleos Comunitários de
Proteção e Defesa Civil (Nup-
decs). No entanto, de acordo
com o diretor-geral da Code-
sal, Álvaro Silveira Filho, a in-
tenção é que no futuro sejam
colocados aparelhos em to-
dososbairrosdeSalvador,pa-
ra que a população possa ter
acesso.
Os pluviômetros são ins-

trumentos meteorológicos
capazes de medir a quanti-
dade de chuva em determi-
nadas áreas. O instrumento
ajuda a Codesal no monito-
ramento da situação em pe-
ríodo chuvoso, o que possi-
bilita ao órgão trabalhar ain-
damais na prevenção de aci-
dentes relacionados a chuva
e evitar situações como so-
terramento.

Prevenção
Com os equipamentos, qual-
quer pessoa pode verificar o
nível de chuva e, a partir de
então, acionar a Codesal e to-
mar algumas medidas pre-

cional de Monitoramento e
AlertasdeDesastresNaturais
(Cemaden).
As localidades que estão

contando com os pluviôme-
tros instalados na capital
baiana são Bom Juá, Periperi,
Bosque Real, Plataforma, se-
de da Codesal (Av. Bonocô),
Canabrava, Cajazeira 7 e São
Caetano.

EDUCAÇÃO

Estudantes da rededo
estadoproduzirão fanzine

DA REDAÇÃO

O cearense Ícaro Lira, um dos
artistas residentes da 3ª Bie-
naldaBahia,ministraoficina
para estudantes de 10 a 16
anos, que vão criar publica-
ção após caminhadas pelos
bairrosdeCaixaD’ÁguaeBai-
xa de Quintas e visita ao Ar-
quivo Público do Estado. As
açõesacontecerãodeamanhã
a quarta-feira.
Além das caminhadas e da

visita ao Arquivo Público do
Estado, a programação do
projeto prevê, ainda, a pro-
dução e distribuição de um
fanzine, a ser produzido du-
rante a oficina.
O programa é realizado em

parceria com a Diretoria de
Literatura da Fundação Cul-
turaldoEstadodaBahia (Fun-
ceb-BA).
O cearense Ícaro Lira ex-

plica que o projeto vai “partir
decaminhadasedeconversas
sobreobairroesobreoacervo
do Arquivo Público do Estado
para produzir imagens e tex-
tos, gerando discussões e te-
maspara a publicação”. A pri-
meira caminhada acontece
nesta segunda-feira, saindo
da Escola Parque, na Caixa
D’Água, às 13h, em direção ao
Arquivo Público e Baixa de
Quintas.

Visita
No Arquivo Público, os com-
ponentes da oficina confe-
rem o departamento Arquivo

e Ficção, seção Psicologia do
Testemunho, que integra a
bienal.
Todas as atividades servi-

rão de base para pesquisas e
anotações dos alunos que
produzirão o fanzine. A pu-
blicação vai contar com re-
cortes, colagens, textos, vá-
rios tipos de imagem, dese-
nhos. “A ideia é que os alunos
pensemobairroondevivem”,
detalha Ícaro Lira.
Nos dias de atividades, o

artista conversa com os jo-
vens sobre o estilo de publi-
cação, que usa recursos sim-
ples e que pode abarcar di-
versos temas, indo do entre-
tenimento ao questionamen-
to político e social.
Fanzines costumam atrair

jovens, pois utilizam referên-
cias de HQs, ficção científica,
poesia, música, cinema e ga-
mes, entreoutras linguagens.
Os tipos de publicação inde-
pendente serãoapresentados
aos jovens por Ícaro e media-
dores da bienal.

Artista cearense
Ícaro Lira
vai coordenar
oficinas com
os alunos da
rede pública

ventivas, como orientar os
moradores a deixar as resi-
dênciaseprocurarabrigoem
locais seguros. Para isso as
comunidades receberam
orientações antes da instala-
ção dos instrumentos sobre
como utilizá-los adequada-
mente. Os pluviômetros se-
miautomáticos foramadqui-
ridos pormeio do Centro Na-

Gabriel Lima / Divulgação

Detalhe de um dos oito novos pluviômetros instalados em bairros de Salvador

Aparelhos
medem a
quantidade
de chuva nas
áreas em que
estão instalados
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Com uma das mais extensas zonas costeiras do país, 
Salvador ainda não tinha desenvolvido seu Plano Mu-
nicipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC. O Projeto 
de Lei, cujo objetivo é garantir o livre acesso às praias 
e o controle dos usos na faixa de preamar, de maneira 
que assegure a conservação e a preservação dos ecos-
sistemas costeiros da cidade, passou por processo de 
consulta pública liderado pelo Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (COMAM), que disponibilizou a propos-
ta do plano e os mapas no endereço eletrônico: www.
gerenciamentocosteiro.salvador.ba.gov.br.

Um grupo de trabalho foi formado para avaliar e su-
gerir alterações no texto do projeto. Junto com o novo 
plano,  o COMAM também debateu também a Lei de Zo-
neamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEE-C), sendo 
o instrumento balizador do processo de ordenamento 
territorial necessário para a obtenção das condições 
de sustentabilidade ambiental do desenvolvimento da 
Zona Costeira, em conformidade com as diretrizes do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacio-
nal. Relacionado ao Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) e respeitando as diretrizes espaciais 
incidentes sobre as áreas terrestres da Zona Costeira, 
definidas de acordo com o PMGC, o ZEEC-C de Salvador 
confere indicações de uso e tipologia urbanística aos 
setores costeiros não conflitantes àqueles constantes 

no PDDU, e na Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação 
do Solo de Salvador (LOUOS).

O PMGC é orientado pela Política Nacional de Gerencia-
mento Costeiro (Lei nº 7.661/88) e servirá de ferramenta 
de planejamento para implementar, disciplinar e orien-
tar a política para a utilização dos recursos naturais da 
Zona Costeira do Município de Salvador – incluindo a 
Costa Atlântica e a Baía de Todos os Santos – a fim de 
melhor a qualidade de vida das populações locais, a 
proteção dos ecossistemas, da beleza cênica e do patri-
mônio natural, histórico e cultural da cidade. Bandeira 
Azul - Com a criação do Plano Municipal de Gerencia-
mento Costeiro, Salvador também assume a responsabi-
lidade de buscar esforços para atingir o padrão ambien-
tal e estrutural definido pelo programa internacional de 
certificação para praias e marinas .

Bandeira Azul, determinado pelo FEE (Foundation for 
Environmental Education), em todas as praias do mu-
nicípio. Ações relacionadas à educação e informação 
ambiental, qualidade da água de banho atendendo os 
métodos de balneabilidade conforme estabelecido pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente, gestão ambien-
tal, segurança e equipamentos, já vêm sendo adotadas, 
por exemplo, na Ilha dos Frades. Localizada na Baia de 
Todos os Santos, a Ilha é primeira praia no Nordeste 
com certificação Bandeira Azul.

SALVADOR DEBATE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO 
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Tendo por objetivo tornar o carnaval de Salvador mais 
equilibrado a Secretaria Cidade Sustentável, desenvol-
ve desde 2014 o Carnaval Sustentável, programa que se 
baseia em quatro pilares: a gestão dos resíduos sólidos 
gerados durante a folia, o engajamento de blocos, cama-
rotes, artistas e foliões, o monitoramento ambiental e 
ações pós-evento de sensibilização e mobilização.  

Para o desenvolvimento de uma gestão mais adequa-
das dos resíduos sólidos gerados, a prefeitura promove 
ações de suporte à cooperativas para potencializar seu 
trabalho. Mesmo com mais gente na rua, basta compa-
rar com 2014 ou pegar os números da ocupação hote-
leira e do aporte de turistas na cidade, 2015 teve uma 
redução de 14% da geração de resíduos durante os dias 

de carnaval. Nas ações pós folia de limpeza na Barra a 
mesma tendência: menos da metade dos resíduos que 
2014. Enquanto isso um número aumentou: em 2015 
tivemos 115 toneladas de materiais recicláveis recolhi-
dos por cooperativas formais nos circuitos. Se contabi-
lizarmos o que foi recolhido pelos catadores informais 
estima-se que a quantidade dobre.  Em 2014 foram 64 
toneladas.

A campanha “Eu Promovo Carnaval Sustentável”, foi 
criada em 2014, e propõe que artistas, blocos, cama-
rotes e trios atuem transformando o ambiente da fes-
ta em um lugar capaz de integrar as questões sociais, 
enérgicas, econômicas e ambientais, como por exem-
plo, utilizar lâmpadas ecoeficientes (LED), materiais 

UM CARNAVAL  MAIS SUSTENTÁVEL
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recicláveis para a decoração de espaços, disponibilizar 
rampas para acesso a cadeirantes, promover campa-
nhas de combate ao racismo, ofertar alimentos mais 
saudáveis, e mais uma diversidade de outras ações de 
cunho sustentável. A participação das organizações é 
voluntária e cada bloco, trio ou camarote participante é 
classificada com os selos Ouro, Prata ou Bronze a partir 
da quantidade de ações que desenvolve em sua organi-
zação. Quanto mais desenvolvidas maior a pontuação e 
o selo indicativo. 

Em três anos, mais de 40 organizações (blocos, trios e 
camarotes) já participaram da campanha. Foram mais 
de 160 ações sustentáveis na maior festa de rua do 
planeta.  Em 2014, o cantor Durval Lélis se tornou o 

primeiro padrinho da campanha do selo “Eu Promovo 
Carnaval Sustentável”. No ano seguinte (2015) o can-
tor Saulo, com todo o seu carisma e musicalidade, foi o 
responsável por levar ao público a mensagem de uma 
folia mais limpa, do ponto de vista ambiental, e pacífica. 
Em 2016, Levi Lima, da banda Jammil, foi o escolhido 
também pelo seu interesse e envolvimento em questões 
ambientais. Os Camarotes Reino e Nana ganharamm 
Selo Ouro dois anos seguidos.

O programa desenvolve ainda ações de monitoramento 
das emissões de gases dos trios, além do descarte ade-
quado dos efluentes provenientes dos banheiros. Uma 
pesquisa também é desenvolvida com foco na seguran-
ça do evento. 
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Após o carnaval, a SECIS proporciona o suporte a gru-
pos que desenvolvem a limpeza do fundo do mar no 
Porto da Barra, o que conseguiu potencializar suas atu-
ações e ajudar na limpeza do ambiente marinho.

Ações pós-carnaval de sustentabilidade e educação am-
biental também fazem parte do Carnaval Sustentável. 
O recolhimento de lixos nas praias e no mar na Baía 
de Todos os Santos na semana seguinte a festa é feita 
em parceria com a sociedade, a Escola de Mergulho Ga-
leão Sacramento e outras entidades que se preocupam 
com a causa, como Yacht Clube da Bahia, que promove 

a ECO SUP. Ao todo, desde 2013, cerca de três toneladas 
de resíduos já foram retiradas do mar. 

Coleta Seletiva, garantia de mobilidade para portadores 
com deficiência, produção de campanhas que valorizam 
a cultura da paz, inclusão social e combate ao racismo, 
recolhimento e descarte inadequado de óleo utilizado, 
separar as lonas usadas no camarote e doar para algu-
ma organização, utilizar madeira de reflorestamento e 
pisos que possam ser reaproveitados para outros even-
tos, foram algumas das ações de trios, blocos e camaro-
tes no carnaval de Salvador.  

Desde 2013, a Prefeitura de Salvador realiza ações du-
rante o carnaval para apoiar as cooperativas de catado-
res de resíduos recicláveis. Cerca de 500 toneladas de 
resíduos recicláveis já foram coletadas nesses três anos 
de atividades, beneficiando mais de três mil cooperados
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A exposição intitulada “Carnaval Sustentável”, com-
posta por mais de 30 painéis, mostrou em 2015 como 
uma festa como o Carnaval pode ser pensada através de 
novas ideias, se reinventando e contribuindo para uma 
cidade melhor. 
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SOL SOL E NUVENS SOL E CHUVA NUBLADO CHUVA CHUVA FORTE

CLIMA
salvador@grupoatarde.com.br

SALVADOR QUINTA-FEIRA 1/9/2016B2 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

NOVA
ATÉ 8/9

1 REMANSO

21° 31°
2 JUAZEIRO

19° 33°

3 PAULO
AFONSO

20° 31°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

21° 36°
5 IRECÊ

18° 31°
6 JACOBINA

18° 28°

7 FEIRA DE
SANTANA

19° 28°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

19° 33°
9 BARREIRAS

20° 36°

10 BOM JESUS
DA LAPA

21° 36°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

14° 27°
12 ILHÉUS

21° 26°

13 PORTO
SEGURO

21° 26°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

22° 37°
SALVADOR HOJE

22° 27°

SALVADOR AMANHÃ

22° 28°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo para
a capital baiana é de sol e períodos de chuva. CRESCENTE

9 A 15/9
CHEIA

16 A 22/9
MINGUANTE
23 A 29/9

NASCENTE
5h37

POENTE
17h29

HOJE
Alta 3h35 2,3m
Baixa 9h40 0,1m
Alta 15h55 2,3m
Baixa 21h55 0,1m

AMANHÃ
Alta 4h10 2,3m
Baixa 10h15 0,1m
Alta 16h30 2,2m
Baixa 22h30 0,1m

SÁBADO
Alta 4h45 2,3m
Baixa 10h50 0,1m
Alta 17h00 2,2m
Baixa 23h05 0,1m

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 16° 29°
Curitiba 11° 19°
Natal 22° 28°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 21° 29°
Rio 21° 24°
Recife 24° 28°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 7° 16°
H. Kong 24° 27°
Quebec 11° 24°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 21° 29°
Moscou 10° 19lu°
Luanda 20° 27°

OBITUÁRIO

BOSQUE DA PAZ

Eury Rocha Reis faleceu
em residência, 82 anos,
estado civil: casado,
natural de
Ilhéus-BA

Rita Rodrigues
Figueirêdo faleceu no
Hospital da Bahia,
49 anos, separada,
natural de
Salvador-BA

Mamede Ferreira
Arnoutte faleceu no
Hospital da Bahia,
84 anos, viúvo,
natural de
Salvador-BA

CAMPO SANTO

Djalma Meireles faleceu
em uma UPA, 68 anos,
natural de
Salvador-BA

Luzia Silva de Oliveira
faleceu na UPA de Roma,
86 anos, natural
de Flores-PE

Maria Júlia Moura
Guimarães faleceu no
Hospital Santa Izabel,
natural de Salvador-BA

Mário Alberto Batista
Júnior faleceu em via
pública, 28 anos, natural
de Feira de Santana-BA

JARDIM DA SAUDADE

Eunice de Castro França
no Hospital Roberto
Santos, 77 anos,
natural de Salvador-BA

Iracy de Mello Magarão
no Hospital da Bahia,
85 anos, de Salvador-BA

Yara Freitas Fernandes
faleceu no COT, 87 anos,
casada, natural
de Salvador-BA

Maria Conceição Barreto
Barsanúfio faleceu no
Hospital Santa Izabel, 77
anos, viúva, aposentada,
natural de São Felipe-BA

ARBORIZAÇÃO URBANA

PLprevênovas regrasdeplantio
YURI SILVA

O projeto de lei que tenta
instituir em Salvador o Pla-
no Diretor de Arborização
Urbana (PDAU) foi entregue
ao presidente da Câmara
Municipal, ontem, pelo pre-
feito ACM Neto.

O documento, entre ou-
tras funções, define novas
regras para o plantio, poda e
corte de árvores na capital.

A proposta, entretanto,
ainda precisará ser aprova-
dae,mais tarde, regulamen-
tada pela Secretaria Cidade
Sustentável (Secis).

Quando isso ocorrer, um
manual de arborização en-
trará em vigor. Segundo o
titular daSecis, André Fraga,
esse guia orientará tecnica-
mente pessoas e empresas
que desejam podar, cortar
ou plantar mudas.

O conteúdo trará, ainda,
sugestões de espécies que se
adaptam em cada área da
capital baiana.

“Em geral, são espécies de
mata atlântica, que se dão
melhor com nosso clima”,
afirma Fraga. “Mas a orla,
por exemplo, tem uma ca-
racterística próxima à res-

tinga, queédobiomadama-
ta atlântica também”, diz.

Outras regras
Ele frisa que, entre as novas
diretrizes previstas na lei,
estão novas multas para po-
da ilegal, que podem variar
de R$ 680 a R$ 50 mil, a
depender de critérios como
importância da espécie, ta-
manho da árvore etc.
Outra proposta acolhida é

umatabeladecompensação
de cortes por novos empre-
endimentos. Antes, segun-
do Fraga, a definição do re-
plantio era “subjetiva”.

A exigência para que con-
cessionárias de energia elé-
tricas, como a Coelba, mo-
dernizem instalações urba-
nas nos próximos 35 anos,
contida na lei, gerou polê-
mica com a empresa. O pró-
prio secretário admitiu ao
A TARDE que a imposição
nãofoidiscutidacomacom-
panhia.
Emnota,aCoelbaafirmou

que, por ser uma concessão
pública federal, apenas a
AgênciaNacionaldeEnergia
Elétrica(Aneel)podelegislar
sobre o serviço prestado pe-
la empresa.

LITORAL

Marinha faz alertapara
ondasde até 4metros
DA REDAÇÃO

A Marinha, por meio do Co-
mando do 2º Distrito Naval,
informou, no início danoite
de ontem, que o Centro de
Hidrografia emitiu aviso de
mar grosso comprevisão de
ondas de três a quatro me-
tros,naáreaentreCaravelas,
no sul da Bahia, e Natal, no
Rio Grande do Norte.

De acordo com o comu-
nicado, o aviso é válido das
9hdehoje às 9hdopróximo
domingo).
Para a faixa litorânea en-

tre Porto Seguro (BA) e Tou-
ros (RN), o Centro de Hidro-
grafia da Marinha também
emitiu um aviso de ressaca,
válidodesdeas21hdeontem
às9hdodomingo–compre-
visão de ondas de até dois
metrosemeionasáreas jun-
to à costa.
A Capitania dos Portos da

Bahia,aCapitaniadosPortos
deSergipeeasDelegaciasda
Capitania dos Portos em
Ilhéus e Porto Seguro reco-
mendam atenção aos nave-
gantes. Estão sendo divulga-
dos diversos alertas.

VIOLÊNCIA

Meninoqueestavadesaparecido
na ilha foimortopor colegas
PAULA PITTA

O corpo domenino Jeferson
Nascimento Santos, de 10
anos, foi encontrado,nama-
nhã de ontem, em Gamelei-
ra, na ilha de Vera Cruz
(Grande Salvador). O garoto
estava desaparecido desde o
último dia 25.
De acordo com a 5ª Com-

panhia IndependentedaPo-
lícia Militar (5ª CIPM-Vera
Cruz), investigações apon-
tam que uma briga entre a
vítima e uma colega de clas-

sedamesmaidadeteriapro-
vocado o crime. Dois ado-
lescentes de 14 e 15 anos são
apontados como responsá-
veis pelohomicídio.Umdos
garotos é irmão da colega
que se desentendeu com Je-
ferson na sala de aula.
Segundo a polícia, os ado-

lescentes, que foram apre-
endidos, disseram que cha-
maram a vítima para pegar
caranguejo, atraindo o me-
ninoparaumlocal afastado.
Lá, ele foi morto a golpes de
faca e pauladas.

Após a confirmação da
morte do garoto,moradores
de Vera Cruz tentaram in-
vadir a delegacia para lin-
char os adolescentes.
Houveumprincípiodetu-

multo e policiais militares
evitaramainvasão.Parapre-
venirmais conflitos, os dois
adolescentes foram transfe-
ridos para Salvador.
Na terça-feira, parentes e

vizinhos de Jeferson fize-
ram protesto cobrando pro-
vidências pelo desapareci-
mento do menino.

VELHO CHICO Escoamento em Minas
pode beneficiar lago de Sobradinho

Ribeirinhos
festejam
vazãomaior
debarragem
MIRIAM HERMES

Comunidades que depen-
dem das águas do rio São
Francisco e o Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do referido
curso d’água (CBHSF) come-
moraram a confirmação de
que, a partir de hoje, ocorre
oaumentodavazãomínima
defluente da barragem de
Três Marias, em Minas Ge-
rais,dosatuais388m³/spara
430 m³/s.

“Com isto esperamos que
o lago de Sobradinho tenha
novofôlego”,dizosecretário
do comitê, Maciel Oliveira,
que participou de reunião
técnica naAgênciaNacional
de Águas (ANA), emBrasília,
onde houve o anúncio.

Boletins da ANA apontam
queo lagodeSobradinhoes-
tá com15,44%dacapacidade
de reserva útil, com vazão
média afluente (entrada) de
350 m³/s e vazão média de-
fluente (saída) entre 820
m³/s e 840 m³/s.

Oliveira salienta que a si-
tuação “é crítica”. O período

édesecaeestáentrandome-
nos da metade da água no
lago do que é liberado, com
perspectivas de chegada,
nos próximos meses, muito
próximo do volume morto,
comoocorreunomesmope-
ríodo em 2015, quando che-
gou a menos de 1%.

“Esperamos que a vazão
aumentada siga até o fim de
outubro”, diz Oliveira, des-
tacandoque, a partir daí, de-
ve começar a chover nas ca-
beceiras dos afluentes do
São Francisco, recompondo
o volume do lago.

De acordo com nota da
ANA, a gestão da barragem
de Três Marias é da Com-
panhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), também
parte do CBHSF, mas que
ainda não há data para uma
nova alteração da vazão.

Enquanto a maior libera-
ção de água é aguardada pe-
los baianos, especialmente
os que vivem nas margens
do rio, usuários e pesquisa-
dores se preocupam com a
possibilidade de uma redu-
ção defluente de Sobradi-
nho para 700 m³/s, embora

a vazão esteja mantida em
800 m³/s até o fim deste
mês, quando expira a auto-
rização do Ibama. Esta foi a
vazãomínima já autorizada
em toda história.

Redução
Representantes do Opera-
dorNacionaldoSistemaElé-
trico (ONS) e da Companhia
de Energia Elétrica do São
Francisco (Chesf) defendem
uma nova redução de vazão
em Sobradinho.

De acordo com o diretor
de operações da Chesf, João

Miriam Hermes / Ag. A TARDE / abril de 2016

Expectativa é que
vazão do rio São
Francisco seja
mantida até o
mês de outubro

SITUAÇÃO ATUAL

Boletins da ANA apontam
que o lago de Sobradinho
está com 15,44% da
capacidade de reserva
útil, com vazão média de
entrada de 350 m³/s
e vazão média de saída
entre 820 m³/s
e 840 m³/s – a situação é
considerada crítica

Franklin, estudos do ONS
apontam que a crise hídrica
poderá se agravar, o que po-
de gerar situação mais crí-
tica que em 2015. “Por isso a
redução preventiva é neces-
sária”, argumenta.
A ANA informa, em nota,

que só o Ibama pode auto-
rizar essa redução. Em pa-
recer técnico emitido pelo
Ibama de Sergipe, com base
em estudos das universida-
des federais de Alagoas
(Ufal) e de Sergipe (UFS), são
citados diversos fatores ne-
gativos de uma possível re-

dução do volume nas bar-
ragens, não só Sobradinho
(entre a Bahia e Pernambu-
co), mas também em Xingó
(entre Alagoas e Sergipe).
O órgão detalha em lau-

dos a perda da qualidade da
água desde 2013, quando a
redução da vazão defluente
doSobradinhochegoua800
m³/s, ressaltando a concen-
tração de cianobactérias, tó-
xicas, e outros seres vivos,
bem como a necessidade da
água para múltiplos usos.
A decisão final do Ibama

não foi divulgada.
A Tarde 01//09/2016
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SOL SOL E NUVENS SOL E CHUVA NUBLADO CHUVA CHUVA FORTE

salvador@grupoatarde.com.br

SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 19/5/2014 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA A7

CLIMA

SALVADOR HOJE

22° 30°

SALVADOR AMANHÃ

21° 29°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo
para a capital baiana é sol entre nuvens com
possibilidade de chuva durante todo o dia.

1 REMANSO

22° 30°
2 JUAZEIRO

22° 30°

3 PAULO
AFONSO

23° 32°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

19° 33°
5 IRECÊ

16° 30°
6 JACOBINA

17° 29°

7 FEIRA DE
SANTANA

20° 29°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

22° 33°
9 BARREIRAS

22° 30°

10 BOM JESUS
DA LAPA

23° 34°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

17° 27°
12 ILHÉUS

21° 28°

13 PORTO
SEGURO

19° 27°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

19° 34°

HOJE
Baixa 00h54 0,6m
Alta 07h13 2,2m
Baixa 13h24 0,4m
Alta 20h00 2,1m

AMANHÃ
Baixa 01h56 0,7m
Alta 08h17 2,1m
Baixa 14h32 0,5m
Alta 21h08 2,0m

QUARTA-FEIRA
Baixa 03h09 0,8m
Alta 09h24 2,0m
Baixa 15h49 0,6m
Alta 22h21 1,9m

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 18° 28°
São Paulo 15° 23°
Fortaleza 24° 31°

Brasil Mín. Máx.
Macapá 23° 34°
P. Alegre 8° 21°
Recife 23° 30°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 10° 21°
H. Kong 26° 28°
Baku 19° 30°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 16° 25°
Paris 17° 24°
Luanda 25° 30°

CHEIA
14 A 20/5

MINGUANTE
21 A 27/5

NOVA
28/5 A 4/6

CRESCENTE
5/6 A 12/6

NASCENTE
5h45

POENTE
17h15

OBITUÁRIO

TIRA DÚVIDAS
Morte natural Procurar agência
funerária autorizada a obter guia de

sepultamento em cartório de Registro

Civil de Pessoas Naturais em Salvador,

com declaração de óbito assinada por

médico e documento da pessoa a ser

sepultada. Morte violenta É preciso

autorização judicial e atestado de óbito

assinados por médico legista do IML.

Cremação A pessoa deve ter

manifestado desejo em vida e o atestado

de óbito terá de ser assinado por dois

médicos, se a morte foi natural.

Sepultamento Pessoas carentes podem

obter auxílio na Secretaria de

Desenvolvimento Social (71 3176 8000).

Óbitos em finais de semana Procure

Abrigo de Roma ou da Baixa dos

Sapateiros

BOSQUE DA PAZ

Gonçalo Alves dos Santos,
natural de Alagoinhas
Bahia, 71 anos

Valdelício Luiz Matias,
natural de Salvador,
Bahia, 70 anos

Antonina Braga Andrade,
natural de Conceição do
Almeida, Bahia, viúva, 83
anos

CAMPO SANTO

Félix de Jesus Santana
faleceu em residência, 65
anos, natural de Varzedo,
Bahia

Amâncio dos Passos
Ribeiro faleceu no
Hospital Santa Izabel, 95
anos, natural de Cairu,
Bahia

Amandina Souza Silva
faleceu no Hospital da
Bahia, 67 anos, natural de
Valença, Bahia

Anderson da Paixão
Santos faleceu em via
pública, 33 anos, natural de
Salvador

Arabela Dourado de
Queiroz faleceu no
Hospital Aristides Maltez,
75 anos, natural de
Tapiramutá, Bahia

Paulo Roberto Rangel dos
Reis faleceu no Hospital
Geral do Estado, 56 anos,
natural de Maragojipe,
Bahia

Roque de Assis Rosas
Filho faleceu no Hospital
do Subúrbio, 62 anos,
natural de Salvador

Roza Rocha de Assis,
faleceu em sua
residência, 86 anos,
natural de Teodoro
Sampaio, Bahia

Zilda Meirelles Santos
faleceu em sua residência,
103 anos, natural de
Salvador

OPERAÇÃO 13 DE MAIO Entre sábado e domingo, os 24 presos na Bahia foram soltos após cumprir prisão temporária

PrefeitosdetidospelaPFestãoemliberdade
FÁBIO BITTENCOURT

Os prefeitos dos municípios
baianos de Fátima – José Idel-
fonsoBorges–eSítiodoQuin-
to – Cleigivaldo Carvalho San-
ta Rosa –, ambos do PDT, fo-
ram liberados ontem. Eles es-
tavam detidos na cadeia pú-
blica,situadanoComplexoPe-
nitenciário de Mata Escura.
Além dos prefeitos, mais

outros quatro presos na Ope-
ração13deMaio, realizadape-
la Polícia Federal (PF), foram
liberados.
No sábado, 18 pessoas (12

que estavamemFeira de San-
tana e seis na capital) detidas
na mesma operação foram
soltas.
As prisões foram resultado

da operação que investiga o
desvio de verbas em prefei-
turas baianas. O montante
desviado, segundo a PF, su-
peraovalor deR$ 70milhões.
Os detidos cumpriram o pra-
zo de prisão temporária.
Segundoaassessoriade co-

municação da Secretaria Es-
tadual de Administração Pe-
nitenciária e Ressocialização
(Seap), entre os investigados
pela operação da PF não há
mais ninguém preso.
Foram expedidos 29 man-

dados de prisão,mas três não

foramcumpridos.Dos26pre-
sos, um foi levado para Ser-
gipe e outro para o Distrito
Federal. Os demais ficaram
na Bahia.

Fachada
Ao todo, 153 servidores são

suspeitos de participação em
transações ilegais. Os envol-
vidos vão responder por cri-
mes de responsabilidade (po-
líticos),malversaçãoderecur-
sos públicos, lavagem de di-
nheiro,peculato,organização
criminosa, uso de documen-
tos falsos e crimes da lei de
licitações.
Por meio de empresas de

fachada e utilização de laran-
jas, o grupo, de acordo com a
denúncia policial, desviava
verbas, principalmente, do
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais de Educação
(Fundeb) e as depositava na
conta dos envolvidos.
De acordo com a PF, tam-

Segundo a
Seap, entre os
investigados
não há mais
ninguém preso
no estado

RECICLAGEM

Açãoarrecada69mil embalagens
JULIANA BRITO

Realizada pela primeira vez
na Bahia, a ação Reciclagem
Premiada arrecadou 69.165
embalagens nos dois primei-
ros dias do evento. De sexta
até ontem, embalagens plás-
ticas podiamser trocadas por
garrafas da marca Guaraná
Antarctica, no Parque da Ci-
dade, em Salvador.
A meta de 15 mil embala-

gens, para que a cidade re-
cebesse da Ambev um ponto
de entrega voluntária (PEV),
foi ultrapassada na sexta-fei-
ra, quando foram entregues
16,1 mil.
A ação, concluída no final

da tarde de ontem, foi rea-
lizadapelaAmbevepelaBras-
kem, com o apoio da prefei-
tura por meio da Secretaria
Cidade Sustentável.
Cada 15 embalagens plás-

ticas doadas valiamuma gar-
rafa de dois litros deGuaraná
Antarctica. O limite é de 10
unidades por CPF.
Moradoras do Nordeste de

Amaralina, a diarista Rosana
de Jesus Santana e a vigilante
Edcarla Souza chegaramuma
hora emeia antesdo inícioda
ação.
Rosana acha importante

contribuirparaaconservação
do meio ambiente. “Eu já te-
nho o costume de dar as em-
balagens para umcatador co-
nhecido meu”, contou a dia-
rista, que diz conhecer osma-

les que esse tipo de resíduo
provoca na natureza. “Esse ti-
po de lixo entope os bueiros
quando chove”, afirma.

Edcarla afirma que a ação
tem uma função social que
vai além de gerar renda para
os catadores. “Éum incentivo
para quem está sem dinheiro
porqueapessoapode trocaro
plástico por guaraná e reven-
der. Já é uma ajuda”.
A gerente de relações so-

cioambientais da Ambev, Si-
mone Veltri, afirma que o re-
sultado surpreendeu a orga-
nização do evento. “Vieram
pessoas de longe, que até dis-
pensaram o refrigerante e só
queriam doar”, diz.
Ela conta que o PEV será

instalado no Parque da Ci-

dade dentro de um prazo es-
timado de dois meses. A
companhia investirá em
ações de educação ambien-
tal no entorno do parque, in-
cluindo as escolas. “Nós en-
tendemosque somos corres-
ponsáveis por esse impacto
ambiental ao produzir gar-
rafas PET”.
A Cooperativa dos Agentes

Ambientais de Nova Repúbli-
ca (Canore),deSantaCruz, au-
xiliou na coleta e na seleção
domaterial levadoaoparque.
Ele será separado e prensado
pelos catadores e vendido às
fábricas.

O Parque da
Cidade ganhará
um ponto
de entrega
voluntária (PEV)
em dois meses

VIOLÊNCIA

Sargentomortodurante
briga familiar é sepultado

ANDREZZA MOURA

O corpo do sargento da re-
serva da Polícia Militar (PM)
Paulo Roberto Rangel dos
Reis, 56 anos, foi enterrado,
ontem, no cemitério Campo
Santo. Ele foi morto com um
tiro no abdômen, na última
sexta-feira, em Brotas.
O suspeito do crime é o seu

concunhado, o também sar-
gento EdgarAraújoMeloGui-
marães, 47. A suspeita é que o
crime ocorreu durante uma
discussão. O motivo da briga
não foi detalhado. A mulher
de Paulo é irmã damulher de
Edgar.
Aassistenteadministrativa

e viúva do sargento Rangel,
EdnaMaria Machado, 43, dis-
se que seu marido foi morto
por invejaeganância.Elaacu-
sa a própria irmã, a comer-
ciante Maria das Graças Ma-
chado, 49, de ser a mandante
do crime. “Eles estavam dis-
cutindo e elamandou ele ati-
rar: ‘Mata este desgraçado’”,
contou a viúva.
Edna disse que ao pedir ao

sobrinho– filhoda irmã–que
esquecesse as desavenças e
socorresse seumarido, ouviu
MariadasGraçasordenarque
nada fosse feito. “Ouvi ela di-
zer para não socorrê-lo. Ela
aindafoidentrodecasapegar
uma faca para mematar. Mi-
nha outra irmã e meu irmão

é que não deixaram”.
A viúva continuou atacan-

do a irmã. “Ela queria me ver
infeliz e para isso tinha que
matar meu marido”, desaba-
fou Edna.

Acusações
Edna afirma que a morte foi
premeditada. “Assim que a
gente chegou, ele foi atrás
procurar confusão. Tenho
certeza de que foi premedi-
tado”, acrescentou.
EdgarélotadonaCentralde

Telecomunicação da Polícia
(Centel). Ele está foragido.
Fábio Machado, sobrinho

de Edna e de Maria, revelou
que já previa a tragédia, pois
a briga entre as duas famílias
é antiga.
“Ela (Maria da Graças) é in-

vejosa e gananciosa”. Segun-
do Fábio, Maria avisou que a
mãe dele e umdos tios são as
próximas vítimas.

Joá Souza / Ag. A TARDE

Embalagens plásticas podiam ser trocadas por garrafas de Guaraná Antarctica

CURTAS

Inscrições para a Saeb terminam hoje

As inscrições para o concur-
so com nove vagas para téc-
nico de nível superior, da
Secretaria de Administra-
ção da Bahia (Saeb), termi-
nam hoje. O órgão objetiva
preencher vagas nas áreas
administrativas, finanças,
gerenciamento de projetos,
gestão de empenho, tecno-
logia da informação e esta-
tística. A remuneração che-
ga a R$ 2.470,47. O edital, di-
vulgadonoDiárioOficial da
Bahianodia8demaio,pode
ser encontrado por meio do
site da Saeb, mesmo local
onde podem ser realizadas

as inscrições até as 23h59 de
hoje. Para outras informa-
ções, basta acessar o site
www.saeb.ba.gov.br.

A análise
curricular,
método de
seleção, será
realizada de 20
a 23 de maio

Acusado do
crime, Edgar
Araújo, também
policial militar,
é concunhado
da vítima

bém havia desvio de outros
recursos de origem munici-
pal, estadual e federal. Uma
das empresas fantasmas, di-
vulgadas pela PF, é aAMLEm-
preendimentos, que conse-
guiu um contrato com a pre-
feitura de São Francisco do
Conde para a construção de
duas escolas no valor de
R$ 13 milhões.
A empresa venceu uma li-

citação em 2009 para a cons-
trução de duas unidades nos
bairros Caípe e Muribeca,
com recursos do tesouromu-
nicipal, mas até 2012 a em-
presa não havia concluído a
obra. A prefeitura de São
Francisco doConde rescindiu
os contratos devido aos cons-
tantes atrasos.

A polícia
investiga desvio
de verbas em
prefeituras
estimado em
R$ 70 milhões

Foram
expedidos 29
mandados de
prisão e apenas
três não foram
cumpridos
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SOL SOL E NUVENS SOL E CHUVA NUBLADO CHUVA CHUVA FORTE

salvador@grupoatarde.com.br
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CLIMA

SALVADOR HOJE

22° 30°

SALVADOR AMANHÃ

21° 29°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo
para a capital baiana é sol entre nuvens com
possibilidade de chuva durante todo o dia.

1 REMANSO

22° 30°
2 JUAZEIRO

22° 30°

3 PAULO
AFONSO

23° 32°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

19° 33°
5 IRECÊ

16° 30°
6 JACOBINA

17° 29°

7 FEIRA DE
SANTANA

20° 29°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

22° 33°
9 BARREIRAS

22° 30°

10 BOM JESUS
DA LAPA

23° 34°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

17° 27°
12 ILHÉUS

21° 28°

13 PORTO
SEGURO

19° 27°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

19° 34°

HOJE
Baixa 00h54 0,6m
Alta 07h13 2,2m
Baixa 13h24 0,4m
Alta 20h00 2,1m

AMANHÃ
Baixa 01h56 0,7m
Alta 08h17 2,1m
Baixa 14h32 0,5m
Alta 21h08 2,0m

QUARTA-FEIRA
Baixa 03h09 0,8m
Alta 09h24 2,0m
Baixa 15h49 0,6m
Alta 22h21 1,9m

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 18° 28°
São Paulo 15° 23°
Fortaleza 24° 31°

Brasil Mín. Máx.
Macapá 23° 34°
P. Alegre 8° 21°
Recife 23° 30°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 10° 21°
H. Kong 26° 28°
Baku 19° 30°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 16° 25°
Paris 17° 24°
Luanda 25° 30°

CHEIA
14 A 20/5

MINGUANTE
21 A 27/5

NOVA
28/5 A 4/6

CRESCENTE
5/6 A 12/6

NASCENTE
5h45

POENTE
17h15

OBITUÁRIO

TIRA DÚVIDAS
Morte natural Procurar agência
funerária autorizada a obter guia de

sepultamento em cartório de Registro

Civil de Pessoas Naturais em Salvador,

com declaração de óbito assinada por

médico e documento da pessoa a ser

sepultada. Morte violenta É preciso

autorização judicial e atestado de óbito

assinados por médico legista do IML.

Cremação A pessoa deve ter

manifestado desejo em vida e o atestado

de óbito terá de ser assinado por dois

médicos, se a morte foi natural.

Sepultamento Pessoas carentes podem

obter auxílio na Secretaria de

Desenvolvimento Social (71 3176 8000).

Óbitos em finais de semana Procure

Abrigo de Roma ou da Baixa dos

Sapateiros

BOSQUE DA PAZ

Gonçalo Alves dos Santos,
natural de Alagoinhas
Bahia, 71 anos

Valdelício Luiz Matias,
natural de Salvador,
Bahia, 70 anos

Antonina Braga Andrade,
natural de Conceição do
Almeida, Bahia, viúva, 83
anos

CAMPO SANTO

Félix de Jesus Santana
faleceu em residência, 65
anos, natural de Varzedo,
Bahia

Amâncio dos Passos
Ribeiro faleceu no
Hospital Santa Izabel, 95
anos, natural de Cairu,
Bahia

Amandina Souza Silva
faleceu no Hospital da
Bahia, 67 anos, natural de
Valença, Bahia

Anderson da Paixão
Santos faleceu em via
pública, 33 anos, natural de
Salvador

Arabela Dourado de
Queiroz faleceu no
Hospital Aristides Maltez,
75 anos, natural de
Tapiramutá, Bahia

Paulo Roberto Rangel dos
Reis faleceu no Hospital
Geral do Estado, 56 anos,
natural de Maragojipe,
Bahia

Roque de Assis Rosas
Filho faleceu no Hospital
do Subúrbio, 62 anos,
natural de Salvador

Roza Rocha de Assis,
faleceu em sua
residência, 86 anos,
natural de Teodoro
Sampaio, Bahia

Zilda Meirelles Santos
faleceu em sua residência,
103 anos, natural de
Salvador

OPERAÇÃO 13 DE MAIO Entre sábado e domingo, os 24 presos na Bahia foram soltos após cumprir prisão temporária

PrefeitosdetidospelaPFestãoemliberdade
FÁBIO BITTENCOURT

Os prefeitos dos municípios
baianos de Fátima – José Idel-
fonsoBorges–eSítiodoQuin-
to – Cleigivaldo Carvalho San-
ta Rosa –, ambos do PDT, fo-
ram liberados ontem. Eles es-
tavam detidos na cadeia pú-
blica,situadanoComplexoPe-
nitenciário de Mata Escura.
Além dos prefeitos, mais

outros quatro presos na Ope-
ração13deMaio, realizadape-
la Polícia Federal (PF), foram
liberados.
No sábado, 18 pessoas (12

que estavamemFeira de San-
tana e seis na capital) detidas
na mesma operação foram
soltas.
As prisões foram resultado

da operação que investiga o
desvio de verbas em prefei-
turas baianas. O montante
desviado, segundo a PF, su-
peraovalor deR$ 70milhões.
Os detidos cumpriram o pra-
zo de prisão temporária.
Segundoaassessoriade co-

municação da Secretaria Es-
tadual de Administração Pe-
nitenciária e Ressocialização
(Seap), entre os investigados
pela operação da PF não há
mais ninguém preso.
Foram expedidos 29 man-

dados de prisão,mas três não

foramcumpridos.Dos26pre-
sos, um foi levado para Ser-
gipe e outro para o Distrito
Federal. Os demais ficaram
na Bahia.

Fachada
Ao todo, 153 servidores são

suspeitos de participação em
transações ilegais. Os envol-
vidos vão responder por cri-
mes de responsabilidade (po-
líticos),malversaçãoderecur-
sos públicos, lavagem de di-
nheiro,peculato,organização
criminosa, uso de documen-
tos falsos e crimes da lei de
licitações.
Por meio de empresas de

fachada e utilização de laran-
jas, o grupo, de acordo com a
denúncia policial, desviava
verbas, principalmente, do
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais de Educação
(Fundeb) e as depositava na
conta dos envolvidos.
De acordo com a PF, tam-

Segundo a
Seap, entre os
investigados
não há mais
ninguém preso
no estado

RECICLAGEM

Açãoarrecada69mil embalagens
JULIANA BRITO

Realizada pela primeira vez
na Bahia, a ação Reciclagem
Premiada arrecadou 69.165
embalagens nos dois primei-
ros dias do evento. De sexta
até ontem, embalagens plás-
ticas podiamser trocadas por
garrafas da marca Guaraná
Antarctica, no Parque da Ci-
dade, em Salvador.
A meta de 15 mil embala-

gens, para que a cidade re-
cebesse da Ambev um ponto
de entrega voluntária (PEV),
foi ultrapassada na sexta-fei-
ra, quando foram entregues
16,1 mil.
A ação, concluída no final

da tarde de ontem, foi rea-
lizadapelaAmbevepelaBras-
kem, com o apoio da prefei-
tura por meio da Secretaria
Cidade Sustentável.
Cada 15 embalagens plás-

ticas doadas valiamuma gar-
rafa de dois litros deGuaraná
Antarctica. O limite é de 10
unidades por CPF.
Moradoras do Nordeste de

Amaralina, a diarista Rosana
de Jesus Santana e a vigilante
Edcarla Souza chegaramuma
hora emeia antesdo inícioda
ação.
Rosana acha importante

contribuirparaaconservação
do meio ambiente. “Eu já te-
nho o costume de dar as em-
balagens para umcatador co-
nhecido meu”, contou a dia-
rista, que diz conhecer osma-

les que esse tipo de resíduo
provoca na natureza. “Esse ti-
po de lixo entope os bueiros
quando chove”, afirma.

Edcarla afirma que a ação
tem uma função social que
vai além de gerar renda para
os catadores. “Éum incentivo
para quem está sem dinheiro
porqueapessoapode trocaro
plástico por guaraná e reven-
der. Já é uma ajuda”.
A gerente de relações so-

cioambientais da Ambev, Si-
mone Veltri, afirma que o re-
sultado surpreendeu a orga-
nização do evento. “Vieram
pessoas de longe, que até dis-
pensaram o refrigerante e só
queriam doar”, diz.
Ela conta que o PEV será

instalado no Parque da Ci-

dade dentro de um prazo es-
timado de dois meses. A
companhia investirá em
ações de educação ambien-
tal no entorno do parque, in-
cluindo as escolas. “Nós en-
tendemosque somos corres-
ponsáveis por esse impacto
ambiental ao produzir gar-
rafas PET”.
A Cooperativa dos Agentes

Ambientais de Nova Repúbli-
ca (Canore),deSantaCruz,au-
xiliou na coleta e na seleção
domaterial levadoaoparque.
Ele será separado e prensado
pelos catadores e vendido às
fábricas.

O Parque da
Cidade ganhará
um ponto
de entrega
voluntária (PEV)
em dois meses

VIOLÊNCIA

Sargentomortodurante
briga familiar é sepultado

ANDREZZA MOURA

O corpo do sargento da re-
serva da Polícia Militar (PM)
Paulo Roberto Rangel dos
Reis, 56 anos, foi enterrado,
ontem, no cemitério Campo
Santo. Ele foi morto com um
tiro no abdômen, na última
sexta-feira, em Brotas.
O suspeito do crime é o seu

concunhado, o também sar-
gento EdgarAraújoMeloGui-
marães, 47. A suspeita é que o
crime ocorreu durante uma
discussão. O motivo da briga
não foi detalhado. A mulher
de Paulo é irmã damulher de
Edgar.
Aassistenteadministrativa

e viúva do sargento Rangel,
EdnaMaria Machado, 43, dis-
se que seu marido foi morto
por invejaeganância.Elaacu-
sa a própria irmã, a comer-
ciante Maria das Graças Ma-
chado, 49, de ser a mandante
do crime. “Eles estavam dis-
cutindo e elamandou ele ati-
rar: ‘Mata este desgraçado’”,
contou a viúva.
Edna disse que ao pedir ao

sobrinho– filhoda irmã–que
esquecesse as desavenças e
socorresse seumarido, ouviu
MariadasGraçasordenarque
nada fosse feito. “Ouvi ela di-
zer para não socorrê-lo. Ela
aindafoidentrodecasapegar
uma faca para mematar. Mi-
nha outra irmã e meu irmão

é que não deixaram”.
A viúva continuou atacan-

do a irmã. “Ela queria me ver
infeliz e para isso tinha que
matar meu marido”, desaba-
fou Edna.

Acusações
Edna afirma que a morte foi
premeditada. “Assim que a
gente chegou, ele foi atrás
procurar confusão. Tenho
certeza de que foi premedi-
tado”, acrescentou.
EdgarélotadonaCentralde

Telecomunicação da Polícia
(Centel). Ele está foragido.
Fábio Machado, sobrinho

de Edna e de Maria, revelou
que já previa a tragédia, pois
a briga entre as duas famílias
é antiga.
“Ela (Maria da Graças) é in-

vejosa e gananciosa”. Segun-
do Fábio, Maria avisou que a
mãe dele e umdos tios são as
próximas vítimas.

Joá Souza / Ag. A TARDE

Embalagens plásticas podiam ser trocadas por garrafas de Guaraná Antarctica

CURTAS

Inscrições para a Saeb terminam hoje

As inscrições para o concur-
so com nove vagas para téc-
nico de nível superior, da
Secretaria de Administra-
ção da Bahia (Saeb), termi-
nam hoje. O órgão objetiva
preencher vagas nas áreas
administrativas, finanças,
gerenciamento de projetos,
gestão de empenho, tecno-
logia da informação e esta-
tística. A remuneração che-
ga a R$ 2.470,47. O edital, di-
vulgadonoDiárioOficial da
Bahianodia8demaio,pode
ser encontrado por meio do
site da Saeb, mesmo local
onde podem ser realizadas

as inscrições até as 23h59 de
hoje. Para outras informa-
ções, basta acessar o site
www.saeb.ba.gov.br.

A análise
curricular,
método de
seleção, será
realizada de 20
a 23 de maio

Acusado do
crime, Edgar
Araújo, também
policial militar,
é concunhado
da vítima

bém havia desvio de outros
recursos de origem munici-
pal, estadual e federal. Uma
das empresas fantasmas, di-
vulgadas pela PF, é aAMLEm-
preendimentos, que conse-
guiu um contrato com a pre-
feitura de São Francisco do
Conde para a construção de
duas escolas no valor de
R$ 13 milhões.
A empresa venceu uma li-

citação em 2009 para a cons-
trução de duas unidades nos
bairros Caípe e Muribeca,
com recursos do tesouromu-
nicipal, mas até 2012 a em-
presa não havia concluído a
obra. A prefeitura de São
Francisco doConde rescindiu
os contratos devido aos cons-
tantes atrasos.

A polícia
investiga desvio
de verbas em
prefeituras
estimado em
R$ 70 milhões

Foram
expedidos 29
mandados de
prisão e apenas
três não foram
cumpridos
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MEIO AMBIENTE Mais de 120 países
integram evento simultâneo amanhã

Iniciativa
promovea
limpezade
rios epraias
DA REDAÇÃO

Uma ação está programada
para acontecer amanhã em
Salvador, com foco na preser-
vação do meio ambiente.
A partir das 9h, estará sendo
realizadaasegundaediçãodo
Clean Up Day – Dia Mundial
de Limpeza de Rios e Praias.

O evento acontece simul-
taneamente em mais de 120

países e, na capital baiana, te-
rá a ação ampliada de quatro
para 12 praias, que são Cor-
sário, Jaguaribe, Boca do Rio,
Piatã, Itapuã, Placaford, On-
dina, Farol da Barra, Porto da
Barra, Paripe, Stella Maris e
Penha.

Ações
Cerca de 200 pessoas estarão
participando da limpeza das

Luciano da Matta / Ag. A TARDE / 9.2.2014

A praia de Jaguaribe é uma das que contarão com atividades de limpeza e conscientização ambiental neste sábado

áreas, recolhendo materiais,
fazendo triagempara recicla-
gemeaplicandoquestionário
ao público sobre questões re-
lacionadas comaconsciência
ambiental. Sacolas plásticas
serão distribuídas para cha-
maraatençãodaspessoaspa-
ra a importância de se jogar o
lixo no lugar correto.
OCleanUpDayéumevento

internacional sem fins lucra-

tivos que promove atividades
de proteção ao ecossistema
costeiro.
Coordenadapelasecretaria

municipal Cidade Sustentá-
vel (Secis), a açãoemSalvador
teráoapoiodaSecretariaMu-
nicipaldeUrbanismoeTrans-
porte (Semut), Revita, Torre,
Unifacs e da ONG Conexão
Ambiental, dentre outras ins-
tituições.

Segunda edição
do Clean Up Day
– Dia Mundial
de Limpeza de
Rios e Praias
começa às 9h

ASCENSOR

Plano inclinadodaLiberdade e
Calçada éalvode reurbanização
DA REDAÇÃO

Depois da retirar construções
ilegais nas proximidades do
plano inclinado Liberdade-
-Calçada, a prefeitura está
reurbanizando o entorno da
entrada na parte inferior do
equipamento (Calçada).

Segundo informações di-
vulgadas ontem pela admi-
nistração municipal, a inter-
venção é fruto de uma ação
articulada de vários órgãos.

Entre as benfeitorias estão
a construçãodeumanovaen-
trada e a implantaçãodeuma
praça com a primeira quadra
poliesportiva de Salvador es-
pecialmente para crianças,
além de intervenções de pai-
sagismo, com plantio de pal-
meiras imperiais e interven-
ções para garantir acessibili-
dade.

As antigas construções ir-
regulares que existiam no lo-
cal foram demolidas pela Su-

perintendência de Controle e
Ordenamento doUso do Solo
do Município (Sucom).

A Transalvador acabou
com um estacionamento ir-
regular de carretas e cami-
nhões próximo à entrada do
plano.

Poste
Um poste colocado no cami-
nhode acesso ao equipamen-
to também foi retirado pela
Secretaria Municipal da Or-

Agecom-Prefeitura de Salvador / Divulgação

A construção
de uma nova
entrada faz
parte das obras

demPública (Semop), que vai
instalar uma nova ilumina-
ção na área.
A construçãodanovapraça

está sendo executada pela
Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano de Salvador
(Desal).
Segundo o presidente da

companhia, Marcílio Bastos,
“as obras visam garantir me-
lhoriasnoserviçoequalidade
de vida. Um exemplo é a mi-
niquadra poliesportiva”.

NA CAPITAL BAIANA

Raio de ação em Salvador
será ampliado de quatro
para 12 praias, que são
Corsário, Jaguaribe,
Boca do Rio, Piatã, Itapuã,
Placaford, Ondina, Farol
da Barra, Porto da Barra,
Paripe, Stella Maris e
Penha
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MUDANÇA Nova sede, no shopping Bela Vista, no Cabula, está prevista para o fim
do mês. Até lá, serviços são oferecidos em outros postos de Salvador e do interior

SACencerra as atividades
emunidadedo Iguatemi

Edilson Lima / Ag. A TARDE

Unidade móvel atenderá a população até o dia 24 no estacionamento do Hiper Bompreço

LUANA ALMEIDA

As operações realizadas no
posto de Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão (SAC) do
shopping Iguatemi foram
suspensas ontem. A unidade
atende, até amanhã, apenas
aos serviços agendados ante-
riormente pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito da Ba-
hia (Detran).
A entrega de documentos

comocarteirasde identidade,
de trabalhoehabilitação con-
tinua até a inauguração da
nova sede, no shopping Bela
Vista, no Cabula, prevista pa-
ra o final deste mês.
Durante a mudança, a po-

pulação pode procurar aten-
dimento na unidade móvel
instalada no estacionamento
do Hiper Bompreço, ao lado
do Iguatemi, até a próxima
terça-feira, das 8h às 18h.
No local, é oferecida emis-

são de documentos básicos,
comocarteirade identidadee
CPF, todos entregues nomes-
mo dia.
Serviços e documentos

emitidospeloTribunalRegio-
nal Eleitoral (TRE), como o tí-
tulo de eleitor, poderão ser
resgatados na sede do órgão,
no Centro Administrativo da
Bahia (CAB).
Durante todo o dia de on-

tem, os estandes começaram
a ser desmontados e equipa-
mentos desinstalados. Na
porta do SAC, funcionários
orientavam pessoas em bus-
ca dos serviços a procurarem
as outras nove unidades da
capital baiana.

A dona de casa Valdice de
Souza, 42, por exemplo, foi ao
posto do Iguatemi para so-
licitar a segunda via da car-
teira de identidade, mas teve
que procurar outra unidade.
“Não tomei conhecimento

da mudança. Logo que che-
guei, os funcionários me en-
caminharam ao SAC Pau da
Lima”, afirmou.

Alterações
A nova unidade do SAC que
será instalada no shopping
Bela Vista não contará com
postos de atendimento da

Embasa nem do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE).
No lugar, serão instalados

postosdoProcon-BAeda Jun-
ta Comercial do Estado da Ba-
hia (Juceb). Os demais servi-
ços oferecidos na sede do
Iguatemi serão mantidos.
A decisão pelo fechamento

do SAC Iguatemi se deu após
o recebimento de duas noti-
ficações do Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT), com fi-
xação de multa superior a
R$100mil,casonãoocorresse
adequação da estrutura física
do local.

A nova unidade
do Bela Vista
não contará
com serviços
da Embasa e
TRE. No lugar,
serão instalados
postos do
Procon e Juceb

MEIO AMBIENTE

Projetopara conservaçãoda
mata atlântica éapresentado

LUANA ALMEIDA

Apresentado ontem pela ma-
nhã, durante um seminário
no Sheraton Hotel da Bahia,
no Campo Grande, o Projeto
Mata Atlântica foi elaborado
pelaAssociaçãodeDirigentes
de Empresas do Mercado
Imobiliário da Bahia (Ademi-
-BA) e Ministério Público do
Estado da Bahia (MP-BA).
A iniciativa integrao termo

de acordo firmado entre a
Ademi, prefeitura de Salva-
dor, MP, Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Inema), Secretaria de Ur-
banismo e Transporte (Se-
mut), Secretaria de Cidades
Sustentáveis e Fundação José
Silveira. O propósito é diag-
nosticar os estágios da vege-
tação de mata atlântica em
Salvador e ilhas.
O termo, assinado em no-

vembrode 2013, baseia-se em
dados divulgados pela Fun-
daçãoSOSMataAtlântica,que
aponta que, em 2009, o con-
tínuodematas encontrava-se
reduzido em apenas 7% de
sua extensão original.
Oestudoaponta,ainda,que

a devastação foi maior nas
áreas planas da região cos-
teira e na estreita faixa lito-
rânea do Nordeste, onde res-
tava à época menos de 1% da
floresta original.
Na Bahia, os atuais rema-

nescentes variam de frações
de um hectare na área con-
tinental até 900 hectares em
área insular.

Sustentabilidade
De acordo com o presidente
da Ademi-BA, Nilson Sarti, o
acordo promove o desenvol-
vimento sustentável e garan-
te a preservação domeio am-

biente, que apresenta, hoje,
status de visível fragmenta-
ção e degradação.
“O projeto estabelece dire-

trizes de como poderão ser
projetados os empreendi-
mentos e como se darão as
compensações para garantir
a recuperação do bioma. Es-
tamos criando um ambiente
bom para preservação com
desenvolvimento”, explicou.
O vice-presidente da asso-

ciação, Luciano Muricy, acre-
ditaqueoprojetoéummarco
para a história da cidade.
“Trata-se de um legado que

deixaremosparaaspróximas
gerações. A partir desse diag-
nóstico, o empreendedor terá
informações sobre a ocupa-
ção responsável”, disse.
Apromotorade justiçaAna

Luzia Santana define o pro-
jeto como uma grande foto-
grafia das áreas de mata
atlântica com a finalidade de
servir como parâmetro para
análise do desenvolvimento
urbano sustentável.
“Seráuma felicidadeparaa

cidade se, daqui a alguns
anos, pudermos fazer nova-
mente um diagnóstico e ob-
servarmos como resultado
positivoapreservaçãodama-
ta atlântica e demais áreas
verdes da capital”, disse.

7%
é o percentual que
representa a quantidade
do bioma existente no
país, segundo a Fundação
SOS Mata Atlântica. Na
Bahia, os remanescentes
variam de 1 a 900 hectares

Edital de LeilãoPúblico nº 0002/2014/2°Leilão - SFI
ACAIXAECONÔMICAFEDERAL - CEF, por meio daGerência de FilialAlienar BensMóveis e Imóveis
-GILIE/SA, torna público aos interessados que venderá, pelamaior oferta, respeitado o preçomínimode
venda, constantedoanexo II, desteEdital, noestado físicoedeocupaçãoemqueseencontra(m), imóvel
(is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, discriminados no
Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 15/03/2014 até 24/03/2014 em
horário bancário, nasAgências da CAIXAsituadas em Bahia, na Gerência de FilialAlienar BensMóveis
e Imóveis - GILIE/SA, situada na Avenida Tancredo Neves, n° 1672, Edifício Catabas Empresarial,
Salas 001 e 002 (Térreo), Caminho das Árvores, Salvador-BA, no horário das 10:00 às 16:00 horas e
no escritório do Leiloeiro Rudival Almeida Gomes Junior, situado na Avenida Tancredo Neves, n° 620,
Empresarial MundoPlaza, Sala 812, Caminho dasÁrvores, Salvador-BA, no horário das 08:00 às 18:00
horas. (Site: www.rjleiloes.com.br). (O Edital estará disponível também, no site: www.caixa.gov.br). Os
interessados que desejarem contar com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se
àsAgências daCAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se
for o caso, antes do prazo estipulado para realização do leilão. O Leilão realizar-se-á no dia 25/03/2014,
às 10:00 horas, no Auditório do piso G5, na Av. Tancredo Neves, n° 620, Empresarial Mundo Plaza,
Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, com apresentação de lances na modalidade presencial e
internet.Adivulgação do resultado oficial do leilão será efetuada a partir do dia 31/03/2014 nosmesmos
locais onde foi divulgado oEdital deCondiçõesBásicas.

AVISO DE VENDA

Ministério da
Fazenda

(Com prazo de 30 dias)
AVALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E FERROVIAS S/A, NA FORMADO
DECRETO-LEI Nº. 3.365 DE 21/06/1941, FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, perante a localidade que abrange o
perímetro urbano de Jequié/BA, especificamente o bairro Km 03 na Rua São
Francisco e o bairro Km 04 nas Ruas Alto da Esperança, Rua das Flores, Rua da
Pedreira e Rua da Usina, tendo por objeto a desapropriação de áreas abrangidas
pelo Decreto Presidencial de 14/09/2012 e publicado no D.O.U. em 17/09/2012,
para fins de utilidade pública para que seja dada a continuidade das obras da
FIOL – FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE. Assim, ficam cientes
os terceiros interessados de que tem o prazo de 30 (trinta) dias para oposição
de quaisquer impugnações e que a sede desta instituição está localizada na
Rua Agapito Fernandes, nº. 549, Jequiezinho, CEP: 45206-260, Jequié/BA. O
presente Edital será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta
Cidade de Jequié, em 18/03/2014.

Cecília Machado Cafezeiro
ASSESSORA JURÍDICA

Aldemar Guerra Jacobina Junior
GERENTE DE DESAPROPRIAÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Ministério dos
Transportes

Ministério da
Educação

Processo Nº. 23066.029004/13-16
Objeto:Apresente licitação temcomoobjetoalienaçãodeVeículosAutomotores
e Sucatas de Veículos pertencentes a Universidade Federal da Bahia.
Abertura: 16/04/2014 às 09horas deBrasília no sitio www.nordesteleilão.com;
Edital na Coordenação de Material e Patrimônio, Campus Universitário de
Ondina / Ondina – Salvador /BATel.: (71) 3283-6080/ 3283-6084.

Presidente
Ciro de Carvalho Viana

LEILÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2013

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

EMPRESA EDITORA A TARDE S/A
CNPJ 15.111.297/0001-30

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social á Rua Prof. Mílton Cayres de
Brito, 204 – Caminho das Árvores, Salvador-BA, os documentos referidos no Artº 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro
de 1976, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013

Salvador-bA, 20 de março de 2014
DIRETORIA

Pregão Eletrônico nº 042/7075-2014
OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para o fornecimento
e instalação de Cofres (ITEM I) e fornecimento e instalação de Fechaduras de Retardo
(ITEM II), para atendimento às unidades CAIXA no âmbito dos Estados da Bahia, Sergipe
e Alagoas, tudo em conformidade com as disposições do Edital e de seus Anexos, que o
integram e complementam. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www.caixa.gov.br,
no menu principal Áreas Especiais , selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com
o botão “ok”, em seguida selecionar na opção Pregão Eletrônico, no item Editais. DATA
DE CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23:59 horas do dia 02/04/2014. DATA
E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h00min horas do dia
03/04/2014. DATAE HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 10:00 às 10:30 horas
do dia 04/04/2014. Contato: tel. 0800.7260104.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL N°.020/2014. OBJETO: Contratação de pessoa
jurídica para organização, atendimento e operacionalização de serviços de saúde, nas Unidades de
Saúde do Município, a ser desempenhada por profissionais técnicos especializados em diversas
especialidades médicas e áreas afins, conforme quantidades e especificações constantes do
presente edital. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 02/04/2014, às 9h30min. LOCAL: Sede da
Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, de 8h às 12h, Praça
Cel. Douca Medrado, 73, Centro, Mucugê/BA. 19 de março de 2014. Marinélia Paraguassú Novaes
Oliveira - Pregoeira.
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL N°.021/2014. OBJETO: Contratação de empresa
para o fornecimento de material de construção, para atender às demandas da Prefeitura Municipal
de Mucugê. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 03/04/2014, às 9h30min. LOCAL: Sede da Prefeitura
Municipal de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, de 8h às 12h, Praça Cel. Douca
Medrado, 73, Centro, Mucugê/BA. 19 de março de 2014. Danielle Caroline Santos Souza –
Pregoeira - Pregoeira.

AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014. O SAAE – SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de Juazeiro, Estado da Bahia, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, informa que, por razões técnico-administrativas, não será possível
realizar o Pregão Presencial n.º 007/2014 no dia e hora agendados (21/03/2014, às 08:00h),
de modo que será prorrogado o prazo de recebimento das propostas para o dia 02/04/2014
às 08:00 h (horário local). No ensejo, informamos que foram realizadas algumas modifica-
ções no edital deste Pregão, que poderá ser retirado no Setor de Licitações no endereço
abaixo e outras informações através do telefone (74) 3614-9800. OBJETO: EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC, DEFOFO E SOLDÁVEIS, PARA ATENDIMENTO
DAS DEMANDAS DO SAAE. Data e Hora de Abertura dos envelopes: 02/04/2014 às 08:00
horas (horário local). Endereço: Rua do Paraíso, nº. 02, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP:
48.903-050. Juazeiro, 19 de março de 2014. JUCÉLIA BOMFIM GONÇALVES DE OLIVEI-
RA RODRIGUES – PREGOEIRA.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUAZEIRO

PREFEITURAMUNICIPAL DE ARACATU
AVISO DE ABERTURA - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014. Contratação de empresa de engenharia
especializada para construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde noMunicípio de Aracatu/BA, conforme
PortariaMinisterial Nº 2.081, de 23 de setembro de 2013, PAC 2, proposta 11656635000113001, sob o regime
demenor preço global. Abertura: 04/04/14, às 08:00 horas. Edital: Sede da PrefeituraMunicipal situada à Rua
Libério Maia, 37 - Aracatu - BA, 46130-000, das 08:30 às 11:30 hs., mediante o pagamento de R$ 30,00.
Aracatu, 20/03/2014. João Batista Alves Correia Filho - Presidente da CPL.

O Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
da Bahia torna público que fará realizar, no dia 28 de março de 2014, às
09h30min, na sala da Comissão de Licitações, situada no 2º andar do
Centro de Atendimento ao Empreendedor - Palacete das Mercês,
localizado na Av. Sete de Setembro, nº 261, Mercês, Cep: 40.060-000 -
Salvador/BA, licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL DO
TIPOMENOR VALORGLOBAL, destinado à contratação, sob demanda,
de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTOS, E
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
REGISTROELETRÔNICODE PONTO - SREP, através de equipamento
Registrador Eletrônico de Ponto - REP, nas dependências dos escritórios
do SEBRAE/BA, conforme especificações do Edital e seus anexos. O
Edital contendo todas as informações, está disponível, para reprodução
gráfica, no endereço:www.sebrae.com.br/canaldofornecedor.
Outras informaçõespelos telefones: (71) 3320-4446/4401

Salvador, 20 de março de 2014

Sidinei Santos de Oliveira
Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitações

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 04/2014

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014. O MUNICÍPIO DE SANTARITADE
CÁSSIA(BA) comunica aos interessados e à população em geral, que realizará licitação pública,
modalidade Pregão Presencial, no dia 04 de abril de 2014, às 09:00 horas, horário local, na Sala do
Setor de Licitações e Contratos, na Secretaria de Administração, no prédio desta Prefeitura Munici-
pal, na Praça da Bandeira, nº. 35, tendo como objeto a aquisição parcelada de Materiais Didáticos,
Expediente e Escritório, Gêneros Alimentícios, Utensílios Domésticos e produtos de Limpeza, con-
forme a estrita necessidade, destinados ao desenvolvimento das atividades das Secretarias Muni-
cipais. Cópia do Edital e maiores informações poderão ser obtidas a partir da publicação deste, no
endereço acima ou através do telefone (77)3625.1010/1303, Ramal 211, das 07:30 às 13:30 horas,
de segunda a sexta-feira. Maria Cristina Ferreira de Souza – Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 - 2014

CNPJ N: 13.795.786/0001-22

Modalidade: Pregão Presencial nº 020/2014, Tipo: Menor Preço Por Lote, Abertura: Dia 01
de Abril de 2014, na Sede da Prefeitura, às 09:00 horas, Objeto:Aquisição de materiais de
construção em geral, destinados aos diversos setores da Administração Pública. Os inte-
ressados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no setor de
licitações com a CPL, à Alameda Sampaio, 06, Centro, CEP - 44.830-000, Piritiba - Bahia,
fone (074) 3628-2153, das 8:00 às 11:30 horas. Laércio Araújo Pires - Presidente da CPL.

SINTRACOM-BA

AVISO DE GREVE
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO
ESTADO DA BAHIA - SINTRACOM-BA, entidade de defesa dos direitos e interesses da categoria,
por seu subscrito representante legal, considerando que as negociações diretas travadas com o
SINDUSCOM/BA – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DA BAHIA
não lograram solucionar as divergências da Campanha Salarial 2014, comunicar a quem
interessar possa que a categoria, reunida em assembleia geral realizada no dia 14/03/2014,
decidiu entrar em greve por tempo indeterminado, a partir do próximo dia 24/03/2014.

Salvador/Ba, 19 de março de 2014.

Atenciosamente
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AMBIENTE Ação de grupo de stand up paddle, projeto
de remo e mergulhadores ocorreu entre Gamboa e Barra

Projeto recolhe
889quilosde lixo
daáguadomar
JOANA LOPO

Cerca de 889 quilos de lixo
foramrecolhidos,namanhã
de ontem, entre a praia da
Gamboa e o Porto da Barra,
durante realização do pro-
jeto Ecosup, que reuniu 150
pessoas no segundo ano de
realização da iniciativa.

A ação foi executada pelo
grupo Flotilha Odoyá – atle-
tas de stand up paddle que
treinam no Yacht Clube da
Bahia–emparceriacomalu-
nos e professores do projeto
Remo Sem Fronteiras, que
atuam há oito meses na co-
munidade da Gamboa, as-
sim comoalgunsmergulha-
dores do Porto da Barra.

O evento também contou
comapoioda secretariamu-
nicipal Cidade Sustentável
(Secis), contando compatro-
cínio do Centro Universitá-
rio Unijorge.

De acordo coma adminis-
tradora Nicole Saback, 32,
uma das coordenadoras do
projeto, o que mais surpre-
endeu foi o tipo de lixo en-
contrado no fundo do mar.

“Pensamos que acharía-
mos latinhas de cerveja, vi-
dros etc, porém fomos sur-
preendidosaoencontrarob-
jetos grandes, como partes
de bicicletas, fogões e gela-
deiras. Infelizmente, este
ano não houve tanta redu-
ção do lixo como esperáva-
mos que fosse acontecer”,
constatou Nicole.

Foram encontrados, tam-
bém,muitos pneus, antenas
de TV a cabo, carrinho de
bebê, caixas de som, restos
de ventilador e sapatos.

Em geral, segundo a ad-
ministradora, o tipo de lixo
foiomesmoretiradodomar
na edição de 2014.

“A quantidade de lixo en-
contrada foi um pouco me-
nosdoqueadoanopassado,
quando foi recolhida 1,5 to-
nelada de objetos”, comple-
tou a administradora.

Fotos Fernando Amorim / Ag. A TARDE

Praticantes de stand up paddle ganham suporte de barcos para a limpeza da água

Secis / Divulgação

Parte do lixo retirado e encaminhado para reciclagem

Professor
associa prática
de esportes a
preservação

O professor de remo Sérgio
Oliveira acredita na força do
esporte para criar conscien-
tização para a preservação
domeio ambiente. Ele é um
dos participantes do projeto
Remo Sem Fronteiras, que
faz um trabalho de mobi-
lização por meio da prática
esportiva, voltado a crianças
eadolescentesde8a 17 anos.
Para ele, o resultado aparece
com o tempo e com a con-
tinuidade das ações.

“As crianças são a base pa-
ra se acabar com a prática
predatória de descarte de li-
xo no mar”, acredita Olivei-
ra, acrescentando que “elas
advertem os pais e toda a
comunidade. O trabalho é
intenso edeve continuarpa-
ra não perder o sentido”.
Segundooprofessordere-

mo, o tipo de lixo encontra-
do no fundo do mar na ati-
vidade de ontem também é
consequência da dificulda-
de que as famílias de comu-
nidades próximas têm de
descartar os materiais, uma
vez que precisam subir es-
cadas e ladeiras para depo-
sitar em locais adequados.

Vale a pena
Apesar dessa dificuldade, a
estudante Paloma de Jesus
Sapucaia, 15, que faz parte
dosprojetos, ressaltaqueva-
le a pena o “sacrifício”.

“O pessoal está começan-
do a entender que não pode
nem deve jogar lixo nomar.
Depois que entrei para esse
grupo, chamo a atenção de
todo mundo que faz isso”,
conta, satisfeita por fazer
parte do projeto. “É melhor
realizar uma coisa boa e útil
do que cair na criminalida-
de”, completa a garota.

Essa consciência ambien-
tal já começaa ser absorvida
pelos moradores da Gam-
boadeBaixo, especialmente
pelos pescadores da comu-
nidade que, segundo a es-
tudante, cederam os barcos
para o recolhimento do lixo,
que foi levado por associa-
ções de reciclagem para se-
rem devidamente reapro-
veitados.

Mergulhadores conversam durante ação ambiental para recolher lixo do mar, próximos a grupo em pranchas

Faixa do projeto colocada na praia do Porto da Barra

CIDADE BAIXA

MilitarespromovemCorrida
daPaznas ruasdoComércio
WYNNE CARVALHO

Cercade trezentosmilitares,
servidores civis da Marinha
do Brasil e familiares dos
militares se reuniram, na
manhã de ontem, para par-
ticipar da já tradicional Cor-
rida da paz – CISM Day
Run.

O evento militar, organi-
zada pelo Grupamento de
Fuzileiros Navais de Salva-
dor, foi iniciado às 9h, e a
largada foi dada em frente
ao Comando do 2º Distrito
Naval, no bairro do Comér-
cio (Cidade Baixa).

Os participantes do even-
to esportivo e de mobiliza-
ção social percorreram um
percurso com cerca de 2,2
quilômetros. O trajeto foi
feito passando pela rua Mi-
guel Calmon, rua da Holan-
da e avenida da França, se-
guindo de volta para o local
de partida.

Segundo o comandante
do Grupamento de Fuzilei-

ros Navais de Salvador, tam-
bém representante do Co-
mando do 2º Distrito Naval,
Marcelo Coelho, a corrida é
realizada tododia 1ºdemar-
ço em todo o Brasil, desde
2006,quandoainiciativafoi
criada pelo Conselho Inter-
nacional do Esporte Militar
(CISM).

Objetivo
Coelho afirma que o prin-
cipal objetivo do evento é
mobilizar a população bra-
sileira em prol da paz mun-
dial, por meio da prática de
esportes.

“É um evento que acon-
tece em todo o país, e que
busca integrar as Forças Ar-
madas ao esporte, contri-
buindo, ainda, para um
mundo sem guerras”, expli-
cou o comandante.

A corrida, aindadeacordo
com Coelho, “não tem um
caráter competitivo, mas,
sim, participativo, além de
ser aberta à população”.

Participando pela primei-
ra vez da Corrida da Paz, a 2ª
tenente Tatiane Nascimen-
to, que comandou o pelotão
da Capitania dos Portos du-
rante o trajeto, afirmou que
a sensação de poder estar
presente ao evento era de
prazer.

Motivador
“É prazeroso pelo que sig-
nifica esta corrida. Éum tra-
balho de conscientização
porque tentamos fazer que
os participantes comprem a
ideia da paz. É motivador”,
afirmou a militar.
Já na segunda participa-

ção, o militar Ailton Rocha
disse que o evento tem um
“objetivo nobre”.

“Eu sempre corri, mas
uma corrida como essa, que
ocorre em nível mundial,
nos motiva a estar sempre
participando. Ainda mais
por terumaintençãotãono-
brecomoapromoçãodapaz
no mundo”, opinou.

Militares passam enfileirados tendo ao fundo um dos “cartões postais” da capital

Grupamento
de Fuzileiros
Navais
organizou
evento na
capital baiana

“Tentamos
fazer com que
os participantes
comprem a
ideia da paz”
TATIANE NASCIMENTO, 2ª tenente

O objetivo
da prova,
realizada
desde 2006,
é promover a
participação

STELLA MARIS

A praia de Stella Maris
foi alvo, sábado passado,
do projeto Passando o
Rodo nas Praias, que na
5ª edição reuniu cerca de
300 pessoas, recolhendo
objetos descartados
indevidamente na praia
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A ideia éampliar a iniciativa
para locais próximosa Itapuã
OPara-Praiachegouareceber
mais de 40 pessoas no ano
passado, quando a atividade
era promovida apenas em
Ondina.
Esteano,aaçãotambémvai

contemplar a Ribeira e, como
reconhecimentodopúblico,a
SecretariaCidadeSustentável
(Secis) pretende ampliar o
projeto ainda mais.

De acordo com André Fra-
ga, da Secis, a ideia é levar a
atividade para praias próxi-
mas a Itapuã. Mas alguns fa-
tores precisam ser levados
em consideração na hora da
escolha dos locais.

“As praias escolhidas para
essa atividade precisam ter
algumas características espe-
cíficas. Por exemplo, elas não
podem ter uma rebentação
muito forte. Isso precisa ser
estudado.Nossameta éque, a
cada ano, atendamos mais
um ponto da orla”, explica.

Projeto semelhante é exe-
cutado no Rio de Janeiro há
sete anos, na praia de Copa-
cabana e da Barra da Tijuca.

Segurança
As pessoas com deficiência
são conduzidas ao mar por
estudantes e profissionais de

fisioterapia, na cadeira anfí-
bia flutuante.
Já na água, os participantes

podem brincar com bolas e
boias. Atividades como mer-
gulho e stand up adaptados
também estão previstas para
este ano.
O produtor do evento, Re-

nato Linhares, ressalta que o
maior desejo de todos os en-
volvidos é transformar a
praiaemumlocalsustentável
e inclusivo.
“Quem sabe até a gente te-

nha uma praia permanente
de banho assistido ao longo
do ano”, comenta.

LAZER A segunda edição da programa que possibilita o banho de mar para deficientes físicos segue para a Ribeira no dia 24

ProjetoPara-Praia estádevolta emOndina
JESSICA SANDES

A edição 2015 do projeto Pa-
ra-Praia,quepermiteobanho
de mar assistido para defi-
cientes físicos e pessoas com
mobilidade reduzida, come-
çou ontem pela manhã na
praia de Ondina.

A iniciativa fica no bairro
até 18 de janeiro, sempre aos
sábados e domingos, das 8h
às 13h. De 24 deste mês a 8 de
fevereiro, o programa vai pa-
ra a praia da Ribeira, ao lado
da Cabana do Bogari.

Professora da Escola Bahia-
na de Medicina e Saúde Pú-
blica, LucianaOliveira afirma
que, a cada dia de ação, três
fisioterapeutas, dois educa-
dores físicos e 14 estudantes
de fisioterapia auxiliam na
locomoção e no banho dos
participantes.

AbaianaMarisa Leão, de44
anos, não tomava banho de
marhá 20, até 2014, quandoo
projeto foi lançado. Ela conta
que primeiro observou como
os profissionais se compor-
tavam e qual era o nível de
segurança do banho. Depois,
participou da atividade.

“Não é fácil para os por-
tadores de deficiência chega-
rem à praia, muito menos ao
mar. Ter pessoas que nos aju-
dam a sentir a água do mar
novamente é maravilhoso”.

Parcerias
O banho de mar assistido no
Para-Praia, que é gratuito, é
uma iniciativa público-priva-
da. Promovido pela Prefeitu-
ra de Salvador, por meio da
SecretariaCidadeSustentável
(Secis), o projeto conta com
cinco parceiros, entre eles o
Grupo A TARDE.

Segundo o gestor da Secis,
André Fraga, a praia é o lazer
de mais fácil acesso em Sal-
vador,mas “essanão erauma
verdade” para pessoas com
deficiência.

“Este é o segundo ano do
projeto, e o objetivo é am-
pliá-lo, para que, cada vez
mais,apraiasejasinônimode
igualdade”, disse.

AindadeacordocomAndré
Fraga, todo o projeto de re-
qualificação da orla – de Tu-
barão a Itapuã – contempla
rampasdeacessoebanheiros
adaptados, para melhorar a
acessibilidade às praias.

“Ter pessoas
que nos ajudam
a sentir a água
do mar é
maravilhoso”
MARISA LEÃO, 44 anos

Fotos Eduardo Martins / Ag. A TARDE

O banho de mar assistido, pelo Para-Praia, é gratuito e acontece na praia de Ondina até o dia 18, sempre aos sábados e domingos, das 8h às 13h

Idosa participa da abertura da segunda edição do projeto

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Bike Salvador inaugura
duas estaçõesnaorla

LUIZA CADIDÉ

Mais duas estações de com-
partilhamento de bicicletas
do programa Bike Salvador
foramimplantadasnaorlado
subúrbio ferroviário de Sal-
vador ontem.

As “laranjinhas” – apelido
dado aos veículos – estão lo-
calizadas em São Tomé de Pa-
ripe e Tubarão. Cada estação
conta com 12 bikes.

Apesarde instaladosrecen-
temente, os novos centros de
compartilhamento já apre-
sentam peças enferrujadas,
como os eixos que prendem
as bicicletas à estação.

Alguns moradores tam-
bém não sabiam como fazer
para utilizar o equipamento,
caso do soldador Anderson
Dantas, 26 anos.

Ele contou que já conhecia
o programa e viu outras es-
tações espalhadas pela cida-
de,masnuncautilizouos veí-
culos. “Estou lendo as instru-
çõesparaaprendercomousar

a bicicleta”, disse, enquanto
conhecia a estação instalada
em São Tomé de Paripe.

Segundo Anderson, o novo
equipamento irá ajudá-lo a
transitar pela orla nos finais
de semana, quando o tráfego
de carros é limitado para que
a população possa aproveitar
a área para lazer.

Os usuários poderão utili-
zar o serviço todos os dias da
semana entre as 6h e 22h. O
tempodepermanênciacoma
bicicleta é de 45 minutos, de
segunda-feira a sábado, e por
90 minutos, nos domingos e
feriados.

Depois deste período, o ci-
clista deve devolver a “laran-
jinha” em qualquer estação e
aguardar 15 minutos para a
retirada de outra bike. Se este
intervalo não for respeitado,
o usuário terá que pagar R$ 5
a cada meia hora de uso.

Como utilizar
O programa foi lançado no
dia 22 de setembro de 2013 e

Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Um dos centros de
compartilhamento
instalados ontem
fica na praia de
Tubarão. O outro, em
São Tomé de Paripe

já foram instaladas mais de
30 centros de compartilha-
mento neste período.

Para se cadastrar no pro-
grama,ousuáriodeveacessar
o site do Salvador Vai de Bike
(www.salvadorvaidebike.sal-
vador.ba.gov.br) e inserir as
informações pedidas.
Depois, o interessado deve

realizaropagamentodaanui-

dade, no valor de R$ 10, com
qualquer cartão de crédito.

Para retirar a bicicleta da
estação, é preciso utilizar o
aplicativo para celular cha-
mado Bike Salvador (disponí-
vel para todos os sistemas
operacionaisdesmartphone)
ou ligar para 4003-9892 e so-
licitar a liberação da bike.
Quem já é cadastrado no

BikeSalvadorequiserutilizar
o serviço por meio do cartão
SalvadorCard deve acessar o
site deste serviço (www.bike-
salvador.com.br), clicar na
aba "credenciamento" e vin-
cular o número do cartão de
passagem ao seu cadastro.

Em seguida, o usuário deve
inserir o número do verso do
cartão e finalizar a ação. Para
conseguir a liberação das bi-
cicletas na estação de com-
partilhamento, é só aproxi-
marocartãocadastradoàmá-
quina, aguardar o número da
bicicleta a ser liberada e apro-
ximar o cartão novamente.
Parafinalizar,ociclistapre-

cisa esperar que a luz fique
verde para conseguir soltar o
veículo e pedalar pelas ruas
da cidade.

Com o SalvadorCard, a pes-
soa interessadanãoprecisará
mais realizar uma ligação te-
lefônica ou acionar o aplica-
tivo do smartphone nas es-
tações para novas retirada de
bikes.

12
bicicletas foram
disponibilizadas em
cada uma das estações
de compartilhamento
instaladas, ontem,
na orla de São Tomé
de Paripe e Tubarão
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EDUCAÇÃO Instituição detectou a ausência de 9.799 candidatos nas avaliações realizadas ontem

VestibulardaUneb temabstenção
de25,3%noprimeirodiadeprovas

Fotos Luiz Tito / Ag. A TARDE

Já na saída de colégio no Cabula, candidatos discutiam conteúdo das avaliações

“As provas não
estavam tão
difíceis. Espero
alcançar bons
resultados”
JÚLIA PEREZ, estudante

PARAPRAIA

Projetodespede-se com liçõesde
standuppaddleparadeficientes
RAYANE ARAÚJO

A praia de Ondina recebeu,
na manhã de ontem, diver-
sas pessoas com deficiência
e com dificuldade de loco-
moçãopara as atividades do
último dia do projeto Para-
Praia deste verão.

A inclusão do stand up
paddle (que significa remo
em pé) na programação de
ontem deixou animado
quem participou. “De todas
as atividades a que eu mais
gostei foiostanduppaddle”,
disse, entusiasmada, a estu-
dante Vitória de Lima, 12.

De acordo com Luciana
Oliveira, 37, professora do
curso de fisioterapia e co-
ordenadoradaequipedevo-
luntários da Escola Bahiana
de Medicina, não são todos
quepodemfazeroexercício.
“Fazemos uma triagem. A
pessoa fala qual a patologia
e os movimentos que pode
fazer”, explicou.

Aatividadederemoempé
foi levada para o projeto vo-
luntariamente pelo grupo
Rua K-Sup Clube. “Trouxe-
mos em torno de seis pran-
chas e estamos esperando

mais”, contouWilson Júnior,
36, líder do grupo.
“Prezamos a segurança.

Por isso é necessário para
fazer o stand up paddle que
o participante tenha firme-
za no tronco e nas pernas
para sentar na prancha”, re-
latou Wilson.
As pessoas entravam no

mar auxiliadas por alunos
de enfermagem e fisiotera-
pia. “Ajudamos tanto no ba-
nho como nas outras ativi-
dades esportivas”, disse a
professora Luciana. Para

muitos participantes, o pro-
jeto anual é uma oportuni-
dade de voltar a fazer pro-
gramas do dia a dia. “Fiquei
nove anos indo à praia sem
sair do calçadão, só retornei
o contato com o mar com o
ParaPraia”, disse a nutricio-
nista Carolina Santos, 31, ca-
deirante. “É meu primeiro
ano no evento e estou gos-
tando, além de estar anima-
da para o remo em pé, pois
nunca fiz”, contou a estu-
dante Mariana Almeida, 21,
também cadeirante.

PITUBA

Feiradominical traz chancepara
interessados emadotarumpet
RAYANE ARAÚJO

Cães e gatos do abrigo São
FranciscodeAssis sãoexpos-
tos todososdomingosdas9h
às13hnapraçaAnaLúciaMa-
galhães, no bairro da Pituba.
A feira é realizada por vo-
luntários da Associação Bra-
sileira Protetora dos Ani-
mais-Bahia (Abpa). “A ONG
mantém o abrigo (que fica
em Paripe) com 400 ani-
mais”revelouapresidenteda
Abpa-BA, Urânia Almeida.

Algumas pessoas se apro-

ximavam do local apenas
por curiosidade,mas outras
se interessavam por algum
cãoougato.“Moramosperto
da feira e há três semanas
decidimos adotar um ani-
mal.VimosaDoraefoiamor
à primeira vista”, contou o
biólogo Sérgio Barretos.

Mas, segundo Urânia, le-
var um bichinho para casa
não é um processo tão sim-
ples.Alémdeter idadeapar-
tir de 18 anos, levar RG, CPF
e comprovante de residên-
cia, a pessoa passa por uma

entrevista no local. “Obser-
vamos se o indivíduo está
preparadoparadaressepas-
so. É preciso estar ciente das
responsabilidades que criar
um animal traz. Não pode
ser uma decisão tomada no
impulso”, disse.

Uma dificuldade que os
cães e gatos enfrentam para
ganhar o amor imediato de
alguém é, segundo a presi-
dente, a idade. “Os filhotes
saem mais. Geralmente as
pessoas acham que os adul-
tos não se adaptam fácil à
nova vida, mas isso é um
equívoco”, ressaltou.

O vira-lata Átila deu sorte
e ganhou a simpatia do ges-
tor ambiental Paulo Concei-
ção. “Adotar um cão é dife-
rente de comprar, pois o ato
da adoção é um benefício
social”, disse o gestor.

“Pedimos também uma
contribuição de R$ 60 para
ajudar na manutenção do
abrigo e nas necessidades
dos animais, como vacinas”,
relatouUrânia. Interessados
em doar ou adotar um ani-
mal podem entrar em con-
tato com a associação pelo
contato@abpabahia.org.br.

Participantes curtiram a modalidade com pranchas

Feira é realizada sempre na praça Ana Lúcia Magalhães

DANIEL OLIVEIRA
E YURI PASTORI

Aabstenção doprimeiro dia
deprovasdovestibular 2016
da Universidade do Estado
da Bahia (Uneb), realizado
ontem em 28 locais da ca-
pital e 63 do interior (em 23
cidades), foide25,3%,oequi-
valente a 9.799 faltas.

Assim, dos 38.732 candida-
tosinscritos,28.933foramfa-
zer a avaliação, de acordo
comoCentrodeProcessoSe-
letivo (CSP)daUneb.Aotodo,
sãoofertadas 2.974vagas em
109opçõesdecursospresen-
ciais de graduação, ofereci-
dos nos campi de Salvador e
outras 23 cidades da Bahia.

No primeiro dia, os por-
tões foramabertos às 7h20e
fechados às 7h50. Os exa-
mes tiveram início às 8h,
quando todos os postulan-
tes já estavam acomodados
nas salas.Hoje, seguirãonos
mesmos horários.

Os candidatos tiveram
4h30 para realização das
provasdelínguaportuguesa
(incluindo literatura brasi-
leira), línguaestrangeira(in-
glês, espanhol ou francês) e
ciências humanas (história,
geografia e atualidades),
além de redação, cujo tema
este ano foi “a necessidade
ou não de se criarem cotas
para as mulheres no mer-
cado de trabalho brasileiro”.
Hoje serãoaplicados, em4h,
os exames de matemática e
ciências da natureza (física,
química e biologia).

Cursos concorridos
Entre os cursos mais con-

corridos em Salvador estão
medicina (500 candidatos/

vaga), nutrição (74 candida-
tos/ vaga) e fisioterapia (57
candidatos/ vaga). No inte-
rior, a procura maior foi pe-
los cursos de direito, ofere-
cidos nos campi de Cama-
çari (51 candidatos/ vaga) e
Juazeiro (39 candidatos/ va-
ga), e a graduação em en-
fermagem, ofertada em
Guanambi (28 candidatos/
vaga).
A estudante Catarina Al-

ves, 18, tenta pela segunda
vez o vestibular para medi-
cina. “Eu fiz provas anterio-
res para treinar, acho que
me preparei bem”. Ela tam-
bémparticipoudeumcurso
preparatórioespecíficopara
quem deseja fazer processo
seletivo para a área médica.
Também em busca de uma

vaga em medicina, o estu-
dante Agner Souza, 20, veio
de longe. De Botuporã, in-
terior da Bahia, ele diz que
encontrarámaior dificulda-
de hoje, no segundo dia da
prova. “A gente nunca está
preparado. Achoque vou ter
mais dificuldade com ma-
temática”, afirma.
Teve também quem acor-

dou cedo não para fazer o
processo seletivo, mas para
ganhar dinheiro, a exemplo
do ambulante Antônio Car-
los Jesus, 30, que aproveitou
para vender lápis, canetas,
água e chocolate em frente
ao Colégio Thales de Azeve-
do, no Costa Azul. No entan-
to, o rapaz conta que neste
ano as vendasnão foramco-
mo ele esperava. “Estão fra-

cas. Nessa crise ninguémes-
tá querendo comprar”.

Atrasos e imprevistos
No primeiro dia, muitos
candidatos não chegaram a
tempo no local da prova e
foram eliminados do vesti-
bular. Foi o caso de Isabela
Alcântara, 19. Ela chegou
atrasada ao Thales de Aze-
vedo. “Eu sou de Ilhéus e só
vim para Salvador fazer o
vestibular”, disse, emocio-
nada.OprimoPauloReis,28,
justificaademora:“Tivemos
que desviar a rota por conta
de um assalto na Federação,
daí atrasamos”.
Já Pedro dos Santos, 21,

chegounohorário,mas teve
problemas coma documen-
tação.“Minhacarteiradeha-
bilitação estava vencida e
eles não aceitaram como
identificação”, lamentou.
Enquanto alguns deixa-

ram para sair de casa em
cimadahoraou tiveramim-
previstos no caminho, ou-
tros foram mais precavidos
e chegaram cedo para evitar
qualquer infortúnio. A en-
fermeira Suzane Costa, 30,
que mora no Santo Antônio
Além do Carmo, já estava às
7h15 no Thales de Azevedo.
Ela vai tentar uma nova

graduação, dessa vez para
medicina como primeira
opção e nutrição como se-
gunda. “Eu não estou estu-
dando com regularidade,
pois já sou formada. Vim na
cara e na coragem”, contou.
Os gabaritos das provas se-
rão divulgados na próxima
quarta-feiraeoresultadoes-
tá previsto para ser publi-
cadono site daUnebapartir
do dia 20 de abril.

Candidata trans
diz ter sofrido
discriminação
de fiscal de sala
Uma mulher transexual, de
24 anos, disse que foi vítima
detransfobiaduranteaspro-
vas de ontem do vestibular
da Uneb, no Colégio Poliva-
lente do Cabula. Ariane Sen-
na, que é ativista e membro
de grupos que lutam contra
opreconceitocontrapessoas
trans, denunciou o caso ao
Portal A TARDE.
Ela afirmou que a discri-

minação começou logo ao
chegarao localde realização
da prova com o marido. Ao
entrar no banheiro femini-
no, uma funcionária saiu
correndo e criou um tumul-
to ao afirmar que um ho-
mem estaria lá.
Ariane disse que foi cons-

trangida novamente pelo
fiscal responsável pela sala,
que a chamoupelo nomede
batismonoRG.Elaprocurou
a coordenadoria, que cha-
mou o fiscal para conversar.
Em seguida, o coordenador
afirmoutersidoummal-en-
tendido, mas também a tra-
tou como homem.
Ariane pediu a troca de

fiscal, o que, segundoela, foi
acatado. Com a mudança,
Ariane finalizou a prova,
mas teme passar pela mes-
ma situação hoje, segundo
dia de provas. A reportagem
entrou emcontato comaas-
sessoria da Uneb, que afir-
mou que vai apurar o fato.

ALAN OLIVEIRA

Reprodução Facebook

Ariane integra grupos de
luta contra o preconceito
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A Contax abre uma
oportunidade em
meio à crise, e ofe-
rece mais 1.500 ofer-
tas de emprego em
todo o Brasil. Para
Salvador, a empresa
de Contact Center
está selecionando
candidatos para 246
vagas de atendente.

Para se candidatar a
alguma das vagas em
aberto, basta acessar
a página da empresa
no Facebook e clicar
no ícone “trabalhe
conosco”. Na página
do Facebook é pos-
sível visualizar opor-
tunidades em aberto
e até mesmo enviar

um currículo. São in-
teressantes aos jo-
vens em busca do
primeiro emprego e
também daqueles
buscando recoloca-
ção profissional.
Eles exigem que os
seus profissionais
sejam dinâmicos e
comprometidos,

Contax vai contratar
246 atendentes

além de estarem an-
tenados com as ten-
dências no atendi-
mento ao cliente.
Quem trabalha na
companhia tem dife-
rentes caminhos pa-
ra o desenvolvimen-
to profissional den-
tro da própria Con-
tax.

Resgate provas anteriores
Se você vai estudar para um concurso
público com um edital aberto recentemente,
muito provavelmente, já ocorreram outros
anteriores, por isso, vá atrás dos editais
destes, e principalmente as provas, suas
questões e respostas corretas, e então
tome-as como base. E também não faça as
coisas na doida, pois não adianta estudar
sem critérios ou métodos adequados, sendo
melhor 1 hora de estudo bem aproveitado
do que 3 horas de estudo sem concentração,
disperso e fora de foco.
Siga um planejamento
Quanto a ser mais organizado ainda, é bom
que estabeleça datas e horários específicos
para seus estudos e lazer, além de cumprir
rigorosamente todo o seu planejamento. E
se ainda não tem um planejamento, então
faça logo! Não perca seu tempo perdido.
Seja otimista
É preciso ter uma grande motivação, porque
ela é fundamental, e como não é fácil
continuar com a mesma motivação durante
várias semanas ou meses, é interessante que
você procure formas de se motivar, e que
pense em coisas positivas que acontecerão
com você quando conseguir sua aprovação.

Agências de
empregos
Abames
www.abames.org.br

OportunidadeRH
www.
oportunidaderh.com

Sui Generis
www.suigenerisba.
com.br

Soul RH
www.soulrh.com.br

Envie um SMS com o texto ATCONC para o número 50010 e s
eja o primeiro

a saber sobre os concursos locais e nacio
nais. Custo: R$0,10 + impostos

por SMS (até 1 SMS/dia). Operadoras disp
oníveis: Claro, Oi, Tim e Vivo.

CORRA!
Simm e Sine
reúnem 68
oportunidades

VÁ NESSA!
Oportunidade
RH com mais
de 6 chances
Atendente de restau-
rante (1), auxiliar de
SG - limpeza em geral
(1), caixa - masculino
(1), cozinheiro líder
ou chefe de cozinha
(1), encarregado de
higienização - escola
(1), garçom (1) e su-
pervisor de vendas
(número de vagas não
divulgado).

Confira quais são as
do Simm: Promotor
de vendas (1), recep-
cionista de hotel (1),
saladeira (1), sushi-
man (1), patisseiro
(1), cozinheiro (1),
auxiliar de cozinha
(1), barman (3), piz-
zaiolo(5), garçom (5),
alinhador de pneus
(1), repositor - defi-

cientes (1), auxiliar
de confeitaria (1),
chefe de cozinha (1),
tosador para animais
domésticos (1) e vi-
draceiro (1). E essas
são as do Sine: Téc-
nico de refrigeração -
temporário (2), este-
ticista facial (1), sal-
va-vidas (15), garçom
(2), chefe de confei-
taria (2), sushiman
(2), ajudante de
açougueiro (2), chefe
de serviço de limpeza
(10), costureira (5) e
cartazeiro (1).

SE LIGUE, CONCURSEIRO!

Estudar é
preciso,
mas faça
direito

DIVERSÃO E SUPERAÇÃO

a felicidade é dobra-
da”, afirmou. Leidjane
Lima, 42, levou a filha
Vitória, 12, portadora
de microcefalia. “De
início, ela ficou um
pouco acanhada, mas
depois ela sentiu se-
gurança com os auxí-
lios dos voluntários”,
explicou. Além do ba-
nho de mar, as pessoas
que passaram pela
triagem - espécie de
avaliação para verifi-
car as condições físi-
cas - também puderam
praticar stand up pad-
dle, modalidade tam-
bém conhecida como
o remo de pé. Mariana
Almeida, 21, adorou:
“Não podemos nos
privar de viver por
conta das nossas limi-
tações físicas”.

Para Praia atrai
centenas de pessoas
l LAÍS MIRANDA
redacao@jornalmassa.com.br

Domingo de sol em
Salvador foi marcado
por diversão e muita
superação. Em sua úl-
tima edição, o projeto
Para Praia levou cen-
tenas de pessoas com
dificuldades de loco-
moção à prática do es-
porte adaptado e ao
banho de mar. Não te-
ve desculpas para Tia-
go Santiago, 27, não
participar do evento.
O estudante portador
de esquistossomose na
medula sempre com-
parece às edições do
projeto acompanhado
do amigo Ladierte
Azevedo, 44. “O mar
faz me sentir muito
bem, e acompanhado
das pessoas que gosto,

FOTOS DE LAÍS MIRANDA

O Para Praia, em
Ondina, divertiu

pessoas com
dificuldade de
locomoção

UNEB

A abstenção do pri-
meiro dia de provas do
Vestibular da Univer-
sidade do Estado da
Bahia (Uneb) foi de
25,30%, o equivalente
a 9.799 faltas. As in-
formações são do Cen-
tro de Processo Sele-
tivo da instituição. As
provas foram aplicadas
em 28 locais da capital
e 63 do interior (em
23 cidades). Ao todo,
são ofertadas 2.974 va-
gas em 109 opções de
cursos presenciais de
graduação, oferecidos
nos campi de Salvador
e outras 23 cidades da
Bahia. Os portões fo-
ram abertos às 7h20 e
fechados às 7h50. Os
exames tiveram início
às 8h. Hoje, seguirão
nos mesmos horários.

No 1º dia de
vestibular,
9.799 faltas

Já fiz o mergulho
e gostei
bastante, e hoje (on-
tem) vim para praticar
o stand up.
MARIANA ALMEIDA, 21

CADEIRANTE

Desde o ano
passado,
participo do Para Praia,

e acredito que projetos

como esses deveriam
acontecer mais vezes.
TIAGO SANTIAGO, 27

ESQUISTOSSOMOSE

Eu fiquei
sabendo através
de umas amigas e
aproveitei o fim de se-

mana para participar.
SIRLEIDE SOUZA, 38

ESCLEROSE MÚLTIPLA
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ACESSIBILIDADE Projeto que promove banho de mar assistido para deficientes físicos será finalizado hoje na Ribeira

Para-Praia encerra temporadadeverão
LUIZA CADIDÉ

OprojetoPara-Praia encerra
hoje, na Ribeira, a tempo-
rada de verão 2015. Profes-
sores e estudantes voluntá-
rios da Escola Bahiana de
MedicinaeSaúdePúblicaes-
tarão das 9h às 13h promo-
vendo o banho de mar as-
sistido para deficientes físi-
cos e pessoas com mobili-
dade reduzida.

Este ano foram feitos cer-
ca de 220 atendimentos em
seis finais de semana, dois a
mais do que em 2013. Outra
novidade trazida neste ve-
rão foi a extensãodoprojeto
para a praia da Ribeira. Ano
passado, o projeto aconte-
ceu em Ondina.

Foi desta forma que a ba-
charel em informática Eli-
sângela dos Santos, 30, por-
tadora de paraplegia, teve a
oportunidade de matar a
saudade do banho de mar.

“Foi uma emoção muito
grande poder voltar a ir à
praia, com a ajuda dos vo-
luntários ficamuitomelhor,
eu me sinto mais segura”.

Elisângela ficou cinco
anossemconseguir ir tomar
banho demar por conta das
limitações e definiu o mo-
mento em uma palavra: li-
berdade. “Eu me senti livre
naágua.Émuitobom”, falou
com entusiasmo.

Para Gabriel Mangabeira,
portador demielomeningo-

cele, o banho de quase 40
minutos foi excelente. “Des-
de o momento de entrar na
água até o banho demar, foi
tudo muito bom”, contou.

Aemoçãodespertadapelo
Para-Praia é tanto de quem
precisa de auxílio para ìr à
praia quanto para os volun-
tários. É o caso do advogado
Antônio Azevedo, que co-
nheceu o projeto pela noiva,
que é fisioterapeuta.
“Nunca tive proximidade

com pessoas deficientes e
vim para ajudar, apesar de
não ter conhecimento na
área. É um gesto muito bo-
nito, de amor e atenção ao
próximo. Eume sentimuito
bem”, afirmou.

Novos planos
Para o produtor do evento
Renato Linhares, a edição de
2014 foi um sucesso. “Rece-
bemos diversas pessoas de
outros estados que estavam
visitando Salvador e pude-
ram aproveitar o mar pelo
projeto”, explicou.
Osplanosparaaediçãode

2016 é que o projeto tenha
maisdoisfinsdesemanaem
funcionamento e também
aconteça nas praias de Ita-
puã e na região de Lauro de
Freitas.
Segundo ele, existe a pos-

sibilidade de levar esportes
adaptados na próxima edi-
ção, comomergulhoecanoa
e stand up paddle (SUP).

Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Gabriel Mangabeira viveu a emoção de entrar no mar e tomar um longo banho

GRAFITE

Arte de rua é
temade projeto
de artistas
paulistas

DA REDAÇÃO

A dupla paulista de artistas
plásticos Jey e Askim Passos
desembarcou em Salvador
para trazermaisumaedição
do projeto Gente Boa se
Atrai.

A ação, que acontece pela
segunda vez na capital baia-
na, está programada para
ocorrerhoje,apartirdas14h,
na loja Comercial Ramos da
Av. ACM.
Neste ano, o projeto pre-

tende misturar a cultura da
arte de rua de Salvador, São
PauloedaEuropacomapar-
ticipação de artistas desses
lugares.
O projeto já percorreu vá-

rias cidades brasileiras e de
outros países.
“A nossa ideia é promover

o intercâmbio cultural por
meio da arte do grafite e di-
fundir essa vertente por to-
dos os lugares onde passa-
mos”,destacaoorganizador,
Askim Passos.

Carnaval
Osartistasplásticos Jey eAs-
kim Passos revelam que
também farão uma inter-
venção no Carnaval de Sal-
vador este ano.

A dupla vai decorar o ba-
nheiro de um dos maiores
camarotes do circuito Bar-
ra-Ondinacomaartedogra-
fite.

“Nesta intervenção, va-
mos valorizar a cultura da
Bahia, brincando com as
personalidades baianas e o
vocabuláriobaianês”, adian-
ta Jey.

Aaçãoculturalbaseadana
culturapopemanifestações
nascidas em comunidades
das periferias dos grandes
centros tem apoio da Co-
mercial Ramos e Suvinil.

CURTAS

Capacitação em
Lauro de Freitas
A prefeitura de Lauro de
Freitas (Grande Salvador)
promoverá, de amanhã a
quarta-feira, a 1ª Capacita-
ção do ConselhoMunicipal
de Alimentação Escolar,
com o objetivo de assesso-
rar, técnica e operacional-
mente, profissionais da
área escolar para aprimo-
ramento do Programa Na-
cional de Alimentação Es-
colar (Pnae). As atividades
serão no auditório do Sis-
tema Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) –
Unidade Cetind , na Av Luiz
Tarquínio Pontes, nº 938,
Aracuí. No estado, Lauro de
Freitas e mais 54 cidades
receberão a assessoria.

Objetivo é
assessorar
tecnicamente
profissionais
que atuam na
área escolar

FISCALIZAÇÃO

Sucomjá emitiu 700notificações
amontadoresde estruturas
DA REDAÇÃO

Com amontagemdas estru-
turas do Carnaval de Salva-
dor entrando em ritmo ace-
lerado nesta última semana
de preparativos antes dos
festejos, a fiscalização da
prefeitura tambémse inten-
sificará – é o que anuncia a
Secretaria Municipal de Ur-
banismo (Sucom).

Neste período que ante-
cede a folia, a Sucom infor-
ma já ter emitido mais de
700 notificações referentes
a irregularidades encontra-
das nos circuitos da festa.

Além da vistoria da mon-
tagem de camarotes e pra-
ticáveis, a secretaria se en-
carrega ainda do ordenar o
comércio nas regiões onde
ocorrerão os desfiles.

Na semana passada, cerca
de 40 estabelecimentos co-
merciais foram notificados
pela Sucom, no circuito Do-
dô (Barra-Ondina), por não
se adequar às normas téc-
nicas referentesà segurança
do foliãoduranteos festejos.
As operações preventivas do
órgão visam alertar os co-
merciantes para que não
vendambebidasemvasilha-
mes e copos de vidro nem
optem por montar mesas e
cadeiras em locais públi-
cos.

A fiscalização preventiva
deve ocorrer até o início da
festa, mas os trabalhos do
órgão integrarãoopacotede
ações domunicípio durante
todo o Carnaval.

O órgão autorizou a ins-
talaçãode 24 camarotespar-

Marco Aurélio Martins / Ag. A TARDE / 14.1.2015

Fiscais da prefeitura diante de estrutura em Ondina

ticulares nos circuitos da fo-
lia. Além disso, as edifica-
ções oficiais – destinadas a
órgãos imprensa ou de vis-
toria – já estão em fase final
de construção.

Prazo
Segundo dados da Empresa
Salvador Turismo (Saltur),
responsável pela organiza-
çãodoCarnavalnacidade,as
estruturas oficiais devem
ser entregues até a próxima
quarta-feira, quando se dá o
início dos festejos.
Entre os equipamentos

em fase de conclusão estão
camarotes, cabinesde rádio,
estúdios de TV, postos ope-
racionais da polícia, Corpo
de Bombeiros, Sucom e De-
fesa Civil, além de três ar-
quibancadas.

A ação, que
acontece pela
segunda vez na
capital baiana,
ocorre hoje
na Av. ACM

“Foi uma
emoção muito
grande voltar
à praia. Eu me
senti livre
na água ”
ELISÂNGELA DOS SANTOS, 30 anos

220
atendimentos foram
feitos até o penúltimo dia
do projeto Para-Praia. A
infraestrutura reúne
cadeiras anfíbias para
banho, tendas e
banheiros adaptados
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Capital ganha 10milmudasdeárvores
ALEX DE PAULA

Cerca de 10 mil mudas de
espécies nativas da mata
atlânticaforamdoadasaSal-
vador pormeio de uma par-
ceria entre a Indústria Bra-
sileira de Árvores (Ibá), a As-
sociação Baiana das Empre-
sas deBase Florestal (Abaf) e
oSindicatodasIndústriasde
Papel, Celulose, Papelão,

Pasta deMadeira para Papel
e Artefatos de Papel e Pa-
pelão no Estado da Bahia
(Sindpacel).
A doação foi formalizada

ontemna sede da Federação
das Indústrias do Estado da
Bahia (Fieb), com a partici-
pação dos diretores das en-
tidades doadoras.
“São mudas que ajudarão

na arborização da cidade.

Elas serãoplantadasemave-
nidas com vales, em praças
que a prefeitura tem cons-
truído. Além disso, vamos
anunciar ações de plantio
em algumas calçadas”, con-
tou André Fraga, titular da
Secretaria Cidade Sustentá-
vel (Secis).
Desde 2013, 35 mil mudas

já foram plantadas na cida-
de. A previsão é que esse nú-

mero aumente para 100mil
até o final de 2016.

Anuário
Na ocasião, foi apresentado
um panorama da cadeia
produtiva de base florestal
na Bahia e no Brasil, por
meio do relatório Ibá 2015 e
doAnuárioAbaf –Bahia Flo-
restal 2015.
“Respondemospor91%de

toda a madeira plantada no
país. O Brasil possui amaior
e mais sustentável floresta
de plantação domundo”, re-
latou Elizabeth de Carva-
lhaes, presidente-executiva
da Ibá.
SegundoElizabethdeCar-

valhaes, apenas ano passa-
doaIbágerou4,2milhõesde
empregos e é a 4ª maior ex-
portadora do país.

HONRARIA O líder espiritual foi
agraciado na Assembleia Legislativa

Divaldo
Francoganha
aComenda
2de Julho
JAIR MENDONÇA JR.

Em um dia de muitas ho-
menagens e grandes emo-
ções, omais importantemé-
dium em atividade no Bra-
sil, o baiano Divaldo Franco,
88anos, recebeuaComenda
2 de Julho, ontem à tarde, na
Assembleia Legislativa da
Bahia (AL-BA).

Familiares, líderes políti-

cos e religiosos, amigos e se-
guidores do homenageado
lotaramoplenáriodaAL-BA.
Recebido por uma chuva de
pétalas de rosas, Divaldo
Franco emocionou-se ao as-
sistir a um vídeo com de-
poimentos de funcionários,
filhos e voluntários daMan-
são do Caminho, fundada
por ele em há mais de seis
décadas, no bairro do Pau

Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Divaldo Franco recebeu o prêmio de Marcelo Nilo, José Neto e Rosemberg Pinto

crédito foto / Ag. A TARDE / 00.00.0000

Miúdo. A instituição já tirou
160 mil pessoas da miséria,
oferecendo educação, assis-
tência médica e profissão.
Sobre a honraria, o líder

espiritual dedicou àqueles
quemantêm funcionando a
Mansão do Caminho. “So-
mos um grupo. Construí-
mos uma história juntos. A
obra é imortal, mesmo de-
poisdeminhaencarnação, a

obra deve prosseguir e não
deve ficar reduzida a um só
indivíduo”, ressalta.
A comenda foi proposta

pelos deputados estaduais
Zé Neto e Rosemberg Pinto,
que foi aceita por unanimi-
dade pelos deputados. Zé
Neto disse que “é uma das
homenagensmaisjustasen-
tregue a um cidadão baia-
no”. Já Rosemberg destacou

a relevância do líder espi-
ritual. “É uma das pessoas
mais importantes das enti-
dades de caráter social da
Bahia. Considero uma ho-
menagem menor que o ta-
manho do homenageado”.
O ex-governador e atual

vereador de SalvadorWaldir
Pires admitiu ser fã de Di-
valdo Franco. “Tenho um
apreçomuito grandepor ele
e por tudo o que ele fez e
continua fazendo pelo nos-
so estado”.
A socióloga e yakekerê do

terreiro Ilê Axé Oxumaré
Sandra Maria Bispo disse
que é um grande dia para
todas as religiões. “Este mo-
mento representa união,
amor, solidariedade e, prin-
cipalmente, respeito às di-
versidades e às etnias”.
DivaldoFranconasceuem

Feira de Santana (a 102 km
de Salvador) e começou a re-
ceber os primeiros sinais de
mediunidade aos 4 anos.
Ainda jovem, viajava pelo
Brasil para proferir pales-
tras e expandir os ensina-
mentos espíritas codifica-
dos pelo famoso espírita, o
francês Allan Kardec.

“Mesmo depois
de minha
encarnação, a
obra deve
prosseguir”

DIVALDO FRANCO, homenageado

DIA DO SOLDADO

Exércitopromovepasseiomotociclístico
JESSICA SANDES

Um passeio motociclístico,
promovido pelo Exército
Brasileiro, no próximo do-
mingo, vai dar início às co-
memorações do Dia do Sol-
dado – dia 25 deste mês.

A primeira atividade sai
da Igreja do Bonfim, passa
pelas avenidas Bonocô, Pa-

ralela, Orlando Gomes e Or-
la, até Amaralina, a partir
das 10h. As ações comemo-
rativas seguem até 27.

Em 16 de agosto, haverá a
43ª Corrida Duque de Ca-
xias,daPauloVIatéo Jardim
de Alah, às 7h30. Entre 22 e
27domesmomês,oExército
promoverá a Exposição de
Material e Estande de Ser-

viços, com material de em-
prego militar, equipamen-
tos, fotos e filmes sobre a
entidade.
Para o coronel Costa Neto,

chefedacomunicaçãosocial
do Comando da 6ª Região
Militar, essa é uma oportu-
nidade para a população se
informar acerca das formas
de ingresso nas escolas mi-

litares e na Força Terrestre.

Fortalecimento
“Essa é uma chance de cul-
tuarmosnossopatrono,Ma-
rechal Luís Alves de Lima e
Silva, oDuquedeCaxias ede
fortalecer o significado do
Exército junto à sociedade”,
disse o coronel Costa Neto,
quevisitouoGrupoATARDE

na manhã de ontem.
No dia 24 de agosto será

realizada uma solenidade
militar, às 9h, no 19º Bata-
lhão de Caçadores, no Ca-
bula. Na ocasião, haverá en-
trega de medalhas e diplo-
mas a personalidades mili-
tares e civis que tenham se
destacado ou contribuído
com o Exército Brasileiro.

SALVADOR SEXTA-FEIRA 7/8/2015A6 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

MEIO AMBIENTE

Capital ganha 10milmudasdeárvores
ALEX DE PAULA

Cerca de 10 mil mudas de
espécies nativas da mata
atlânticaforamdoadasaSal-
vador pormeio de uma par-
ceria entre a Indústria Bra-
sileira de Árvores (Ibá), a As-
sociação Baiana das Empre-
sas deBase Florestal (Abaf) e
oSindicatodasIndústriasde
Papel, Celulose, Papelão,

Pasta deMadeira para Papel
e Artefatos de Papel e Pa-
pelão no Estado da Bahia
(Sindpacel).
A doação foi formalizada

ontemna sede da Federação
das Indústrias do Estado da
Bahia (Fieb), com a partici-
pação dos diretores das en-
tidades doadoras.
“São mudas que ajudarão

na arborização da cidade.

Elas serãoplantadasemave-
nidas com vales, em praças
que a prefeitura tem cons-
truído. Além disso, vamos
anunciar ações de plantio
em algumas calçadas”, con-
tou André Fraga, titular da
Secretaria Cidade Sustentá-
vel (Secis).
Desde 2013, 35 mil mudas

já foram plantadas na cida-
de. A previsão é que esse nú-

mero aumente para 100mil
até o final de 2016.

Anuário
Na ocasião, foi apresentado
um panorama da cadeia
produtiva de base florestal
na Bahia e no Brasil, por
meio do relatório Ibá 2015 e
doAnuárioAbaf –Bahia Flo-
restal 2015.
“Respondemospor91%de

toda a madeira plantada no
país. O Brasil possui amaior
e mais sustentável floresta
de plantação domundo”, re-
latou Elizabeth de Carva-
lhaes, presidente-executiva
da Ibá.
SegundoElizabethdeCar-

valhaes, apenas ano passa-
doaIbágerou4,2milhõesde
empregos e é a 4ª maior ex-
portadora do país.

HONRARIA O líder espiritual foi
agraciado na Assembleia Legislativa

Divaldo
Francoganha
aComenda
2de Julho
JAIR MENDONÇA JR.

Em um dia de muitas ho-
menagens e grandes emo-
ções, omais importantemé-
dium em atividade no Bra-
sil, o baiano Divaldo Franco,
88anos, recebeuaComenda
2 de Julho, ontem à tarde, na
Assembleia Legislativa da
Bahia (AL-BA).

Familiares, líderes políti-

cos e religiosos, amigos e se-
guidores do homenageado
lotaramoplenáriodaAL-BA.
Recebido por uma chuva de
pétalas de rosas, Divaldo
Franco emocionou-se ao as-
sistir a um vídeo com de-
poimentos de funcionários,
filhos e voluntários daMan-
são do Caminho, fundada
por ele em há mais de seis
décadas, no bairro do Pau

Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Divaldo Franco recebeu o prêmio de Marcelo Nilo, José Neto e Rosemberg Pinto

crédito foto / Ag. A TARDE / 00.00.0000

Miúdo. A instituição já tirou
160 mil pessoas da miséria,
oferecendo educação, assis-
tência médica e profissão.
Sobre a honraria, o líder

espiritual dedicou àqueles
quemantêm funcionando a
Mansão do Caminho. “So-
mos um grupo. Construí-
mos uma história juntos. A
obra é imortal, mesmo de-
poisdeminhaencarnação, a

obra deve prosseguir e não
deve ficar reduzida a um só
indivíduo”, ressalta.
A comenda foi proposta

pelos deputados estaduais
Zé Neto e Rosemberg Pinto,
que foi aceita por unanimi-
dade pelos deputados. Zé
Neto disse que “é uma das
homenagensmaisjustasen-
tregue a um cidadão baia-
no”. Já Rosemberg destacou

a relevância do líder espi-
ritual. “É uma das pessoas
mais importantes das enti-
dades de caráter social da
Bahia. Considero uma ho-
menagem menor que o ta-
manho do homenageado”.
O ex-governador e atual

vereador de SalvadorWaldir
Pires admitiu ser fã de Di-
valdo Franco. “Tenho um
apreçomuito grandepor ele
e por tudo o que ele fez e
continua fazendo pelo nos-
so estado”.
A socióloga e yakekerê do

terreiro Ilê Axé Oxumaré
Sandra Maria Bispo disse
que é um grande dia para
todas as religiões. “Este mo-
mento representa união,
amor, solidariedade e, prin-
cipalmente, respeito às di-
versidades e às etnias”.
DivaldoFranconasceuem

Feira de Santana (a 102 km
de Salvador) e começou a re-
ceber os primeiros sinais de
mediunidade aos 4 anos.
Ainda jovem, viajava pelo
Brasil para proferir pales-
tras e expandir os ensina-
mentos espíritas codifica-
dos pelo famoso espírita, o
francês Allan Kardec.

“Mesmo depois
de minha
encarnação, a
obra deve
prosseguir”

DIVALDO FRANCO, homenageado

DIA DO SOLDADO

Exércitopromovepasseiomotociclístico
JESSICA SANDES

Um passeio motociclístico,
promovido pelo Exército
Brasileiro, no próximo do-
mingo, vai dar início às co-
memorações do Dia do Sol-
dado – dia 25 deste mês.

A primeira atividade sai
da Igreja do Bonfim, passa
pelas avenidas Bonocô, Pa-

ralela, Orlando Gomes e Or-
la, até Amaralina, a partir
das 10h. As ações comemo-
rativas seguem até 27.

Em 16 de agosto, haverá a
43ª Corrida Duque de Ca-
xias,daPauloVIatéo Jardim
de Alah, às 7h30. Entre 22 e
27domesmomês,oExército
promoverá a Exposição de
Material e Estande de Ser-

viços, com material de em-
prego militar, equipamen-
tos, fotos e filmes sobre a
entidade.
Para o coronel Costa Neto,

chefedacomunicaçãosocial
do Comando da 6ª Região
Militar, essa é uma oportu-
nidade para a população se
informar acerca das formas
de ingresso nas escolas mi-

litares e na Força Terrestre.

Fortalecimento
“Essa é uma chance de cul-
tuarmosnossopatrono,Ma-
rechal Luís Alves de Lima e
Silva, oDuquedeCaxias ede
fortalecer o significado do
Exército junto à sociedade”,
disse o coronel Costa Neto,
quevisitouoGrupoATARDE

na manhã de ontem.
No dia 24 de agosto será

realizada uma solenidade
militar, às 9h, no 19º Bata-
lhão de Caçadores, no Ca-
bula. Na ocasião, haverá en-
trega de medalhas e diplo-
mas a personalidades mili-
tares e civis que tenham se
destacado ou contribuído
com o Exército Brasileiro.

1
2

3

4 5 6

7
8

9

10

11 12

13

14
*

SOL SOL E NUVENS SOL E CHUVA NUBLADO CHUVA CHUVA FORTE

CLIMA
salvador@grupoatarde.com.br

SALVADOR SEXTA-FEIRA 21/8/2015A8 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

NOVA
ATÉ 21/8

1 REMANSO

21° 33°
2 JUAZEIRO

21° 33°

3 PAULO
AFONSO

19° 31°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

15° 36°
5 IRECÊ

14° 32°
6 JACOBINA

16° 29°

7 FEIRA DE
SANTANA

16° 27°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

21° 37°
9 BARREIRAS

18° 36°

10 BOM JESUS
DA LAPA

22° 36°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

14° 25°
12 ILHÉUS

21° 27°

13 PORTO
SEGURO

19° 25°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

20° 36°
SALVADOR HOJE

20° 27°

SALVADOR AMANHÃ

21° 27°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo
para a capital baiana é de nebulosidade variável
com pequena chance (inferior a 30%) de chuva.

CRESCENTE
22 A 28/8

CHEIA
29/8 A 4/9

MINGUANTE
5 A 12/9

NASCENTE
5h45

POENTE
17h29

HOJE
Baixa 1h04 0,7m
Alta 7h34 1,9m
Baixa 13h34 0,8m
Alta 20h02 1,8m

SÁBADO
Baixa 1h58 0,8m
Alta 8h34 1,8m
Baixa 14h36 0,9m
Alta 21h09 1,8m

DOMINGO
Baixa 3h13 0,9m
Alta 9h54 1,7m
Baixa 16h06 0,9m
Alta 22h30 1,8m

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 20° 30°
Curitiba 10° 19°
Natal 22° 29°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 22° 28°
Rio 18° 28°
Recife 21° 28°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 7° 17°
H. Kong 27° 33°
Quebec 15° 23°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 22° 29°
Moscou 12° 26°
Luanda 12° 26°

OBITUÁRIO

BOSQUE DA PAZ

Jurandy Oliveira
Ferreira, 73 anos,
casado, natural de
Campo Formoso-BA

José Carlos Almeida
Nicodemos, 55 anos,
solteiro, natural:
Salvador-BA

Maria José dos Santos
Teixeira, 75 anos,
casada, natural de
Salvador-BA

Margarida Jesus Souza,
61 anos, casada, natural
de Salvador-BA

Ivis Vilela de Almeida,
59 anos, casado, natural
de Itapetinga-BA

Raimundo Rodrigues
Santos, 59 anos, casado,
natural de Itapetinga-BA

Helenita Leão Reis,
75 anos, viúva, natural
de Porto Seguro-BA

Antônio José de Miranda
Ramalho Neto, 57 anos,
separado, natural de
Salvador-BA

Hildonete Maria Fonseca
Neves, 64 anos, solteira,
natural de Cícero
Dantas-BA

CAMPO SANTO

Adnaldo Souza Santos
faleceu em via pública,
20 anos, natural de
Salvador-BA

Levi Luan Vitório
Fernandes faleceu
no Hospital Teresa de
Lisieux, natural de
Salvador-BA

Afonso Presa Bugarin
faleceu em residência,
72 anos, natural de
Salvador-BA

Aida Angelina Gonsalves
Silva faleceu na Unidade
Pronto Atendimento-UPA/
SA, 64 anos, natural de
Santo Antônio de Jesus-BA

Celsa Maria Ferreira
Gallo faleceu em
residência, 83 anos,
natural de Juazeiro-BA

Ivonildes Santos
Bomfim faleceu no

Hospital Jorge Valente,
59 anos, natural de
Salvador-BA

Jugy dos Reis Santos
faleceu em residência,
19 anos, natural de
Salvador-BA

Lindaura Gomes
Farias faleceu em
residência, 89 anos,
natural de Salvador-BA

Maria Francisca dos
Santos faleceu no
Hospital Ernesto Simões
Filho, 84 anos, natural
de Salvador-BA

Maura Soares de
Oliveira faleceu em
residência, 88 anos,
natural de Salvador-BA

Maurício Araújo Bastos
faleceu em residência,
49 anos, natural de
Salvador-BA

Nair Fetal dos Santos
faleceu no Hospital
Santa Izabel, 89 anos,
natural de
Salvador-BA

JARDIM DA SAUDADE

Jovenília Andrade Cruz
faleceu no Hospital da
Bahia, 73 anos, casada,
aposentada, natural de
Salvador-BA

Eva Miranda e Moura
faleceu na clínica COT,
85 anos, divorciada,
natural de Rio de
Contas-BA

América Silva Santos
faleceu no Hospital da
Cidade, 92 anos, viúva,
aposentada, natural de
Maracás-BA

Aimar da Silva
Amoedo faleceu no
Hospital Santa Izabel,
70 anos, casada,
professora, natural
de Salvador-BA

Myrian Torres Vieira
faleceu no Hospital
Aliança, 66 anos, casada,
aposentada, natural de
Salvador-BA

Humberto Cerqueira
dos Santos faleceu
em residência, 55 anos,
solteiro, fotógrafo,
natural de Salvador-BA

ITAPUÃ Rafael Pinheiro de Jesus disse que não levou Marcos Vinicius, 2, a hospital por medo de ser acusado de agressão

Padrinhonega termatadoafilhado
RODRIGO MENESES

O que o cabeleireiro Rafael
Pinheiro de Jesus, 28 anos,
mais temia aconteceu: ser
preso e ficar diante de toda
a imprensa para explicar a
morte do pequeno Marcos
Vinícius Carvalho dos San-
tos, 2 anos.

Ele disse que a criança
morreu após uma compli-
cação alimentar causada
por um mingau e que não
levou a criança a um hos-
pital por medo de ser apon-
tado comoagressor. Por isso
decidiu abandonar o corpo
do garoto nas dunas de Ita-
puã e criar a história do de-
saparecimento.

O pequeno Marcos tinha
intolerância a lactose (açú-
car presente no leite), dia-
betes e um problema no
pâncreas. Rafael explicou
que usou leite de soja no
mingau, produto que o ga-
rotoconsumiadevidoàaler-
gia. Mesmo assim, teria
ocorrido a complicação ali-
mentar.

“A garganta dele chegou a
borbulhar. Eumesmo tentei
resolver,masdepoisquevio
estadogravedele fiquei com
medo de levar no hospital e
ser acusado de agressão”,
alegao cabeleireiro.Umlau-
do pericial vai determinar a
causa da morte.

Escondeu o corpo
Acriançapassoumalnanoi-
tedaúltimaquinta-feira.Ra-
fael disse que esperou o dia
amanhecer, levou o corpo

dentro de um cooler (caixa
térmica) e deixou em areal
atrás do Hotel Deville.

Ao voltar caminhando,
bolou a história do desapa-
recimento ao passar pela
Feira de Itapuã e, à noite,
comunicou o falso desapa-
recimento à Delegacia de
Proteção à Pessoa (DPP).

A titular da unidade, de-
legadaHeloísaSimões,disse
que, domingo, já sabia que a
criança não havia sumido,
porqueouviuváriaspessoas
nafeira,ondeninguémaviu
por lá: “As testemunhas que

Fotos Edilson Lima / Ag. A TARDE

População se revoltou em frente ao prédio da Secretaria da Segurança Pública, Piedade

Reprodução

Rafael confessou ter deixado corpo de garoto em areal

Rafael foi indiciado por ho-
micídio, mas só após o re-
sultado do laudo pericial,
que vai determinar a causa
da morte, poderá apontar se
foi culposo (sem intenção de
matar) oudoloso, quandohá
intenção. “Ele foi, no míni-
mo, negligente pornão levar
o garoto ao hospital”, disse.

A participação de Fabiana
Pereira dos Santos, 18 (mãe
da vítima), no crime, está
sendo apurada,mas ela será
indiciada por ter entregado
o filho a uma pessoa estra-
nha e inidônea.

Rafael e a mãe dele apon-
taram não existem”.

Anira Freire Pinheiro, 47,
mãe do cabeleireiro, será in-
diciada por denúncia calu-
niosa, pela falsa comunica-
ção do desaparecimento.

Indiciado
O caso foi encaminhado à
12ª DT (Itapuã), onde Rafael
acabouconfessandoocrime
de ocultação do cadáver, an-
teontem à tarde, durante
um interrogatório.

OdelegadoAntônioCarlos
Magalhães Santos disse que

AVÓ CULPA A MÃE

Manuela Pereira Carvalho,
43, avó materna de
Marcus Vinicius (foto),
disse ontem à equipe de
reportagem que Fabiana
Pereira, 18 anos, tem
responsabilidade na
morte do garoto. Para ela,
a filha sabia do que havia
acontecido. Manuela
ainda contou que o neto
morou com ela por cinco
meses e comia qualquer
alimento, sem problemas

CURTAS

Faculdade vence prêmio de estágio

A Faculdade Maurício de
Nassau, unidades Salvador
e Lauro de Freitas, venceu o
Prêmio IEL de Estágio 2015,
na categoria de instituição
de ensino, com a melhor
prática de estágio. A pre-
miação é uma parceria do
Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
com o Fórum de Estágio do
Estado. A solenidade ocor-
reu no auditório da Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado da Bahia (Fieb), no
Stiep, e o prêmio foi entre-

gue aoNúcleo de Talentos e
Empregabilidade da facul-
dade, setor responsável pe-
lo desenvolvimento e re-
tenção dos alunos. De acor-
do com uma pesquisa feita
pela faculdade sobre o ín-
dice de alunos concluintes
inseridos no mercado de
trabalho no primeiro se-
mestredesteano,aunidade
de Lauro de Freitas regis-
trou80,25%;ocampusMer-
cês, 75,9%; e o campus de
Patamares, 68,1%.

Prefeitura libera verba para escolas

Batizado de Simplifica, um
novo programa foi lança-
do,namanhãdeontem,pe-
la prefeitura de Salvador,
voltado para a transferên-
ciadiretadeR$4,8milhões,
dos cofresmunicipais para
as contas das escolas pú-
blicasdarededacapital, até
o final de 2016. O repasse,
anunciado pelo prefeito
ACM Neto e pelo secretário
municipal da Educação,
Guilherme Bellintani, está
sendo garantido por meio

daPortaria 303/2015, publi-
cada no Diário Oficial do
Município (DOM), e será
efetivado já a partir do pró-
ximomêsdesetembro.Pre-
visto pelo Programa Com-
binado, o Simplifica terá
pagamento dividido em
duas parcelas, uma a cada
semestre, e atenderá a to-
das as escolas pertencentes
à redemunicipal. Cadauni-
dade, além do valor fixo de
R$ 1mil, receberá R$ 20 por
aluno matriculado.

Ação ambiental chega a Castelo Branco

Na quarta edição, o projeto
Escola de Jardinagem Itine-
rante, criado pela Secreta-
ria da Cidade Sustentável
(Secis), tem programação
prevista para o bairro de
CasteloBranco (emfrente à
escola Professor Roberto
Santos, final de linha) hoje,
às 10h. A iniciativa promo-
ve o plantio de mudas de
árvores remanescentes da
mata atlântica em espaços
públicos e, a partir disso,
busca levar a conscientiza-

ção ambiental para crian-
ças, pais e responsáveis,
membros da escola, volun-
tários e a comunidade em
geral, mostrando a impor-
tância da revitalização da
arborização.Amedidatam-
bém busca incentivar a di-
minuição da incidência de
maus-tratosefurtosdemu-
das plantadas pela gestão
municipal. Cerca de 35 mil
já foramplantadasemtoda
a cidade, desde 2013, segun-
do dados da secretaria.

Correio 21//08/2015
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ThyssenKrupp lança
elevador sem cabo

Um ano após anunciar o pri-
meiro sistema de elevadores
sem cabos do mundo, a Thys-
senKrupp apresentou, sema-
na passada, em seu centro de
inovação,naEspanha,oMulti.
Omodelo representa ummar-
co revolucionário na indústria
de elevadores e deve trans-
formaramaneiracomoaspes-
soas se movem nos edifícios.
OMulti utiliza a tecnologia de
motores lineares, em vez de
cabos, que permite o movi-
mento horizontal e transfor-
ma o transporte convencional
por elevadores em sistemas
verticais semelhantes aos do
metrô. A tecnologia aumenta
a capacidade e a eficiência do
transporte, ao mesmo tempo
em que reduz a área ocupada
pelo elevador e o consumo de
energia.

Divulgação

Sistema Multi usa tecnologia
semelhante a de metrô

Black Friday PDG vai
até 30 deste mês

Vai até o fimdestemês aBlack
Friday PDG, campanha nacio-
nal com descontos de até
R$ 500 mil, para imóveis nos
estados da Bahia, São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Pará e
Amazonas. As unidades (re-
sidenciais) em promoção são
limitadas, e para mais infor-
mações é necessário acessar
www.pdgblackfriday.com.br.
Em Salvador, participam em-
preendimentos como Lumno,
Ludco, Platno, Etco, Atmos,
Villa do Mar, Pátio Arvoredo,
Reservadas Ilhas,Reservados
PássaroseCoresdePiatã–em
bairros como Greenville, Bu-
raquinho, Brotas e Piatã. São
apartamentos de dois e qua-
tro quartos, de 48 m² a 276
m². Mais informações no es-
tande de vendas da PDG, na
Av. Paralela, das 9h às 19h.

M² em Salvador
subiu em outubro

OVivaReal, portal de imóveis,
divulgou resultado de estudo
– com análises referentes ao
mês de outubro – que aponta
que Salvador apresentou des-
valorização de 2% no preço
médiodometroquadradopa-
ra aluguel e valorização de
0,9% para venda, acima do
índice de inflação acumulado
do período – 0,78% (IPCA). O
levantamento realizado pelo
portal combase em seusmais
de trêsmilhõesdeanúncios.A
amostra contempla 30 cida-
des em diferentes regiões do
país. Na capital baiana, a pes-
quisa indicou Stella Maris co-
mo o bairro mais valorizado
(+5%), seguidoporBarra,On-
dina, Piatã e Graça. Entre os
bairros mais caros estão Hor-
to Florestal, Ondina, Vitória e
Jaguaribe.

Questões como
desaceleração da
economia, taxa
Selic e mercado
imobiliário estão
entre os temas

26ª Convenção da Ademi vai até amanhã

Com o objetivo de divulgar as
novidades do mercado imo-
biliário, vai até amanhã a 26ª
Convenção Anual da Ade-
mi-BA, que acontece no Tivoli
Ecoresort Praia do Forte e con-
ta comuma programação que
reúne ciclo de palestras e en-

tretenimento para os associa-
dos. Hoje, o economista Raul
Velloso vai falar sobre ajuste
fiscal e retomada do cresci-
mento. Velloso atuou como
secretário para assuntos eco-
nômicos durante a presidên-
cia de José Sarney.

Suvinil conquista Prêmio Green Building

ASuvinil,marca de tintas imo-
biliárias da Basf e líder no seg-
mento premium, foi a vence-
dora do Prêmio Green Buil-
ding 2015 – Marcas de Des-
taque, na categoria Tintas
Imobiliárias. A marca obteve
35,6% dos votos em pesquisa

popular realizada no site da
publicação. Promovido anual-
mentepelaRevistaGreenBuil-
ding, o prêmio tem como ob-
jetivo reconhecer as marcas
atuantes nopaís por sua obra,
produto, inovação ou lideran-
ça exemplar.

Neste ano, a
premiação contou
com 39 categorias.
A escolha é feita
por meio de uma
pesquisa online

Brasil Brokers faz
a Imóveis Mais

Entre os dias 27,28 e 29 deste
mês, o Grupo Brasil Brokers
vai realizar, no espaço Unique
Eventos, a primeira edição da
Imóvel Mais Brasil Brokers.
Com uma equipe de 258 cor-
retores,aaçãovaiofertar imó-
veis para primeira e segunda
residências. Os produtos são
de 30 incorporadoras. As uni-
dades serão oferecidas em
condições inéditas de nego-
ciação, segundo os organiza-
dores – com a oferta de “brin-
des”, como a instalação de ar-
mários, gratuidade do Impos-
to de Transmissão Intervivos
(ITIV) e voucher de desconto
em lojas de decoração para
quem fechar negócio na hora.
O Unique Eventos fica na Av.
Tancredo Neves, nº 1.801. O
horário de funcionamento no
local vai das 9h às 17h.

O modelo
representa um
marco
revolucionário e
deve transformar a
maneira como as
pessoas se movem
nos edifícios

A tecnologia eleva
a capacidade e a
eficiência do
transporte, além
de reduzir a área
ocupada pelo
elevador

SAIBA MAIS SOBRE
DESCONTOS NO IPTU

MEDIDAS Painel solar é
uma das medidas
possíveis para
descontos do IPTU
Verde. Para saber
outras medidas que
juntam pontos para
descontos, acesse
iptuverde.salvador.ba.
gov.br

PROCESSO É necessário
entrar em contato com
a Coelba para que ela
possa certificar seu
microgerador de
energia

DESCONTOS Os
descontos no IPTU
variam de 5% a 10%

SUSTENTABILIDADE Iniciativa que possibilita descontos no pagamento do imposto vem
estimulando donos de imóveis e empresários a investirem em alternativa energética

IPTU Verde incentiva a instalação
de painéis de energia solar

NAIANE ALINE

Com os incentivos da prefei-
tura por meio do IPTU Verde,
é cada vez mais vantajoso
apostar em formas alternati-
vas de energia elétrica. Uma
forma que se destaca, e res-
ponsável por aumentar as
chances de conseguir o des-
conto no IPTU por meio do
programa, é o uso de micro-
geradores de energia elétrica,
como painéis solares.
De acordo com a assessora

de eficiência energética da
Coelba, Ana Christina Masca-
renhas,aprocurapelospainéis
solares tem aumentado por
contadosdescontosoferecidos
pelo IPTU Verde. O desconto é
oferecido para obras já certi-
ficadas como ecologicamente
corretas, como o selo LEED
(Leadership in Energy and En-
vironmental Design), ou para
imóveis que adicionam a seus
imóveis critérios que a Secre-
taria Cidade Sustentável divul-
ga em seu site, que vai desde
equipamentos que economi-
zam água, como descarga du-
planobanheiro, até instalação
de painéis.
Omaterial aindaé caro,mas

especialistas apostam no ba-
rateamento do equipamento
nos próximos anos. “O dono
do imóvel precisa entrar em
contato comaCoelbaparaque
ela faça a certificação energé-
tica. Logo, essa certificação é
passada também para a Su-
comeparaaprópriaSecretaria
Cidade Sustentável. O proces-
so todo não leva três meses”,
afirma Ana Christina. Empre-
sas que oferecem a instalação
do painel já estão oferecendo

o serviço junto com a entrada
do processo na Coelba.
“A longoprazo,éumaforma

de geração de energia não só
maisecológica, comotambém
mais barata. É um gasto gran-
de que você tem agora, mas
que irá refletir na economia
nas contas de energia elétrica
de sua casa nos próximos
anos”, explica o gerente de
relacionamento de clientes
corporativo da Coelba, Paulo
Medeiros.

Conta zerada
Em alguns casos, a conta de
consumo de energia pode ser
zerada–sósendocobradopela
Coelba o valor mínimo de ma-
nutenção do usuário – já que o
equipamento supre toda a ne-
cessidade energética da casa
durante o mês, mas esse pro-
cessovaria.DeacordocomMe-
deiros, em caso de o equipa-
mento gerar até mais energia
queoconsumidopormês,esse
valor é vendido para a Coelba
e abatido no próximo mês em
que você consumir mais que
produzir. “Esse desconto pode
ser dado até três anos depois
do mês em que você gerou
mais energia que gastou, e as-
sim vai acumulando”, conclui.
O sistema é vantajoso in-

clusiveparaprédios comerciais
ouaindacondomínios.Foibus-
cando aliar economia e sus-
tentabilidade que o escritório
da Caramelo Arquitetos, geri-
do pelo arquiteto Antônio Ca-
ramelo, optou pela instalação
depainéis solares.Assimcomo
funciona em casas, a energia
gerada abate na conta do co-
mércio ou na conta geral do
condomínio.

Fotos Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

Os painéis solares
são microgeradores
de energia elétrica

Caramelo instalou
painel solar no prédio
de seu escritório

Sistema solar pode
ser adotado em
casas, prédios
comerciais e
residenciais

“É um gasto
grande que você
tem agora, mas
que irá refletir em
economia ”

PAULO MEDEIROS, gerente da Coelba
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com Jair Mendonça Jr.
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ARTISTARECEBERÁPRÊMIO
DECARNAVALSUSTENTÁVEL

PATCHANKA LEMBRA OS 30 ANOS
DA AXÉ MUSIC DESTACANDO ÍCONES
O grupo Patchanka (com o vocalista Khill, que tem
uma voz que lembra – e muito – a de Bell Marques)
fará homenagem aos 30 anos da axé music trazendo,
nos abadás, os nomes de grandes nomes do gênero,
como Luiz Caldas, Marcia Short, Durval Lelys e as
bandas Furta Cor e Chiclete com Banana. O grupo
comandará o desfile do bloco Tô Ligado, que sai hoje,
a partir das 20h, no circuito Barra-Ondina

Saulo é um artista que não esconde

o interesse por causas sociai
s e am-

bientais. Tanto que já participou de

ações em prol dos hospitais Mar-

tagão Gesteira e de IrmãDulce. Mas

não só: ele também é engajado em

medidasqueagridammenosomeio

ambiente na festa de Momo (em

2014,eleeosmúsicosusaramroupas

feitasdemateriaisrecicladoseopro-

jetoCantodaRuaapoiaent
idadesde

catadoresdelatinhas).Porc
ontades-

ta postura, o cantor foi eleito para

receber o prêmio Eu Promovo Car-

naval Sustentável. Por sina
l, ele tam-

bém é padrinho da campanha. No

ano passado, quem recebeu a hon-

raria foi Durval Lelys. O prêmio de

2015 deve ser entregue a Saulo pelo

secretáriodaCidadeSusten
tável,An-

dré Fraga, quando ele desfi
lar como

bloco Cerveja & Cia (que, contradi-

toriamente, não aderiu à companha

de sustentabilidade, segundo
a pre-

feitura). A ação está marcada para

hoje à noite, na orla. Tomara que os

foliõesqueacompanhamoartista (e

osquenão também) sejamtomados

pela consciência de proteç
ão da na-

tureza. Isso porque o que se vê no

circuito Barra-Ondina são foliões

sem educação jogando latinhas de

cerveja no mar. Um absurdo!

SAULO

FIT DANCE NO
CHEIRO E NO YES
Além de seguir os trios
dos blocos Yes, amanhã,
e Cheiro de Amor, na
terça-feira, os foliões
também poderão
colocar em prática as
coreografias do verão
com o grupo Fit Dance,
da academia Alpha
Fitness. Os desfiles
acontecerão na Barra

FESTA DO ROCK NO
JARDIM DE ALAH
Os amantes do rock
também terão vez no
Carnaval, no Jardim de
Alah. Para isso, uma
programação extensa
foi divulgada. Dentre os
artistas, Randez Vouxxx,
Distrito 87, Duppy e Cia
Iltda. A festa começa
neste sábado e segue até
a terça-feira de Momo.

A turma
do Pierrô de
Léo invade
hoje o circuito
Barra-Ondina,
resgatando,
claro, o clima
dos antigos
carnavais

Haroldo Abrantes / Ag. A TARDE / 12.2.2010

Lúcio Távora / Ag. A TARDE / 27.2.2014

PALCO DO ROCK

DIA 14 (SÁBADO)

18h Randez Vouxxx 18h45
Paulinho Oliveira 19h30 Human

20h30 Circo de Marvin 21h30
Behavior 22h30 Norfist

23h30Veuliah 00h30 Rhenoda

01h30 Not Names

DIA 15 (DOMINGO)

18h Distrito 87 18h45 Rock

Escola 19h30 Instinto Secreto

20h30 Portal 21h30 Guga

Canibal 22h30 Aneurose 23h30
Statik Magik 00h30 A Celula

DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)

18h Duppy 18h45 Os Tios 19h30
Pancreas 20h30 Keter 21h30 Lo

Han 22h30 Metacrose 23h30
Armahda 00h30 Quinto dos

Infernos

DIA 17 (TERÇA-FEIRA)

18h Cia Iltda 18h45 Nana de

Deus e os Censurados 19h30 Jato

Invisível 20h30 Batrákia 21h30
Pastel de Miolos 22h30 Hate

Embrace 23h30 Motricia 00h30
Overdose Alcoólica

KHILL

Divulgação

SINTONIZE

CANAL 5É NA RECORD BAHIA!
CARNAVAL BOM DE VER

A Record Bahia realizará uma cobertura e transmissão especial em HD do Carnaval
de Salvador 2015. O nosso time de apresentadores e repórteres apresentarão
matérias inéditas e receberão convidados especiais no estúdio e no praticável da
emissora, situado no Campo Grande. Acompanhe todo encanto da folia através de
imagens aéreas exclusivas do helicóptero Águia Dourada e de flashes ao vivo dos
desfiles dos blocos e toda a agitação dos foliões. Carnaval 2015 é na Record Bahia!
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Durante a festa, estandes
venderam lanches no Farol

GULA De pizza a sushi, a Vila
Gastronômica matou a fome
dos foliões no Farol da Barra

NAIANE ALINE

No último dia da folia na
Barra, o fôlego dos foliões
parecia ser omesmo do pri-
meiro dia. E o entusiasmo
das pessoas na Vila Gastro-
nômica era apenas uma pe-
quena mostra.

Localizada ao lado do Fa-
rol da Barra, segundo a es-
timativa da equipe organi-
zadora, a Vila recebeu uma
média de 20 mil foliões du-
rante os dias de funciona-
mento. “A feira começou no
dia 8, fim de semana ante-
rior à festa e, desde lá, omo-
vimento foi forte”, afirma a
curadora do local, Ângela
Nascimento.

Fizessechuvaousol, aVila
estava sempre cheia, de
acordo com Joselita Gonza-
ga, atendente da Hambs
Burguer, lanchonete inau-
gurada no local. “O movi-
mento é bemmaior a partir
das 18 horas,mas nãohouve
hora ruim. Atendemosmui-
tosbanhistaseturistasantes
desse horário”, diz.

A roda-gigante, localizada
logo atrás daVila, ao lado do
Farol, também ajudou na
movimentação do local, tra-
zendo não só adultos para a
folia,mas tambémcrianças.
Gabriel Pereira, que estava
trabalhando no estande,
mais próximo ao equipa-
mento, conta queobrinque-
do garantiu umpúblico ain-
da mais variado. “Muitos
dosnossosclientes iamatéo
fim do circuito e voltavam
para cá depois”.

Pausa e variedade
E o que não faltou foi va-
riedade para quem estava
fazendo uma pausa na festa

Segundo os
organizadores,
a Vila recebeu
uma média de
20 mil foliões
durante os dias
de Carnaval

FOLIA EM BARREIRAS

GOVERNOQUER INVESTIRNO INTERIOR

Joá Souza / Ag. A TARDE

DA REDAÇÃO

Após conferir de perto o
Carnavalno interiordoes-
tado, participando da fes-
ta em Barreiras, municí-
pio do oeste baiano, na úl-
tima segunda-feira, o go-
vernador Rui Costa decla-
rouqueogovernotempla-
nosde investirmais recur-
sos no evento em 2016.

Oinvestimento,deacor-
do como governador, terá
a intençãodemovimentar
a economia da região, es-
timulando o turismo. Na
ocasião, Rui disse ainda
que uma parceria será fir-
mada entre aquele muni-
cípio eogovernoestadual,
com o objetivo de promo-
veroCarnavaldeBarreiras
em outros estados.

“Eu estou aqui para fir-
mar uma parceria com o
município de Barreiras.
No ano que vem, investi-
remos muito mais, pro-
movendo a festa, que tem
enorme potencial para
atrair turistas. Vamos di-
vulgar o Carnaval barrei-
rense em outros estados.
Quero transformar o Car-
naval de Barreiras no

maiordocentro-oestebra-
sileiro e não apenas no
maior do oeste baiano”.

Filhos de Gandhy
Na terça, o governador re-
tornou a Salvador, onde
continuou participando
da folia. Às 15h, Rui acom-
panhou, no Campo Gran-
de, a saída doAfoxé Filhos
de Gandhy.

PARADAPARA
REABASTECER
NOCIRCUITO

para uma refeição. Com cin-
co estandes, distribuindo
desde comida japonesa até
pastelecomidavegetariana,
as opções agradaram bas-
tante a quem passeava pela
Vila para saciar a fome.
Foi o caso de Débora Vas-

concelos, 40, que parou no
estandede comida japonesa
para pedir um sushi. Há
anos participando da festa,
ela explica que o que a Vila
trouxe foi facilidade na ali-
mentação de quem está na
avenida. “Em anos anterio-
res, você precisava sair de
onde está o foco da festa em
busca de algum lugar que
vendesse comida”, explica.
Ao lado da Vila, apesar de

não seremparticipantes de-
la, pontos de venda de aca-
rajé também formavam fi-
las de foliões, que faziam
uma pausa na folia enquan-
to o trio passava.
Entre os principais lan-

ches vendidos estavam o fa-
moso pastel de camarão do
Pastel de João do Camarão e
o frango americano, servido
numpequenobalde,àmoda
estadunidense. “Mas, ape-
sardeafrequênciasermaior
apósas17horas,omovimen-
to foi constante em todos os
estandes durante o dia”, ob-
serva Ângela.

AÇÃO SUSTENTÁVEL

CAMAROTEDO
NANARECEBE
SELODEOURO
DAPREFEITURA

DA REDAÇÃO

O Camarote do Nana, um
dos espaços mais tradicio-
naisdoCarnavaldeSalvador
e situado no bairro de On-
dina, recebeu ontem a cer-
tificação Selo de Ouro, hon-
raria outorgada pela prefei-
tura da cidade.

De acordo com a coorde-
nação da campanha Eu Pro-
movo o Carnaval Sustentá-
vel, uma iniciativa da Secis –
Secretaria Cidade Sustentá-
vel –, o Camarote do Nana
conseguiu atender a todos
os requisitos exigidos pelo
órgão, com a realização de
açõessustentáveisduranteo
Carnaval deste ano.

Timbalada
AentregadoSelodeOurofoi
realizada pelo secretário
André Fraga, da Secis, com a
participação da banda Tim-
balada, que também abra-
çou a iniciativa.

OsempresáriosFredBoat,
Hugo Ramos e Sandro Fer-
reira, que comandam o ca-
marote, destacaram a im-
portânciadoselo comouma
iniciativaqueatribuiconfia-
bilidade aos serviços pres-
tados aos foliões.

FIM DE FESTA

ARENADJ
ANIMA
PÚBLICODO
ARRASTÃO

DÉBORA REZENDE

Com foco na multidão que
aguarda nas ruas o Arrastão
da Quarta-Feira de Cinzas, o
evento “Esperando o Arras-
tão”, naArenaDJ,noFarolda
Barra, deve seguir até o
meio-dia.
A iniciativa foi anunciada

durante balanço do sexto
dia de folia, na manhã de
ontem, em coletiva realiza-
da na Sala de Imprensa Ofi-
cial, pela prefeitura muni-
cipal de Salvador.
O secretário da Salvador

Turismo (Saltur), Isaac
Edington, destacou o desfile
sem cordas do cantor Igor
Kannário, no circuito Os-
mar. “Houve umaparticipa-
ção popular jamais vista”,
disse o secretário.

Saúde
Osecretário da Saúde (SMS),
José Antônio Rodrigues, co-
mentou o sucesso da cam-
panha “Fique sabendo”, que
possibilita a identificação
de doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs).
Das 1.254 pessoas quepas-

saram pelos postos monta-
dos pela SMS, 159 amostras
detectaram doenças.
O secretário também

apontou um aumento em
30% no número de mulhe-
rescomintoxicaçãocausada
por bebida alcoólica, em re-
lação ao ano passado.
Cresceu tambémonúme-

ro de apreensão de objetos
proibidos na festa. Este ano,
cerca de 44 mil itens foram
apreendidos. Já em 2014, 18
mil objetos foram retidos
durante os dias de festa.
Houvereduçãode27%nos

casos de agressão física em
relação a 2014. No entanto,
as agressões com armas de
fogo aumentaram em 2015,
com duas mortes.

O Nana atendeu
a todos os
requisitos
exigidos, com
a realização
de ações
sustentáveis
no camarote
durante o
Carnaval
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MEIO AMBIENTE Ação do grupo Flotilha Odoyá começa
às 10h de amanhã, no Yacht Club, na ladeira da Barra

Mutirãovai recolher
lixoacumuladono
mardurantea folia
LUANA ALMEIDA

Após quase uma semana de
Carnavalnacidade,aindahá
latas, plásticos, papel e ou-
tros resíduos espalhados
nas ruas dos principais cir-
cuitos da folia. Na Barra, a
praia também foi afetada.

Porcontadisso,ogrupode
stand up paddle Flotilha
Odoyácomanda,apartirdas
10hdeamanhã, ummutirão
para a retirada de lixo do
fundo do mar.

A ação, apoiada pela pre-
feitura, inicia no Yacht Club,
na ladeira da Barra, segue
até a Gamboa e retorna ao
Porto. Contará com cerca de
100pessoas –praticantes do
esporte, pescadores, mergu-
lhadores profissionais e de-
mais voluntários.

Aintenção,noentanto,vai
além da limpeza do mar. A
ideia é conscientizar a po-
pulação da importância de
manter práticas sustentá-
veis no dia a dia, sobretudo
durante as festas populares,
quando há grande concen-
tração de pessoas.

“O trabalho é para cons-
cientizar as pessoas de que
não devem lançar resíduos
no mar. No ano passado, re-
colhemos 1,5 tonelada. Este
ano, esperamos que este nú-
mero seja menor”, afirma o
diretor de remo do Yacht
Club, Álvaro Zollinger, orga-
nizador da iniciativa.

O material retirado do
mar passará por triagem, na
cooperativa Canore, para se-
paração e recolhimento. O
lixo reciclável ficará com a
associação, e o orgânico será
recolhido pela prefeitura.

Fundo Limpo
Esta é a segunda açãonomar
da Barra após o Carnaval. A
primeira, realizada pelo pro-
jeto Fundo Limpo no último
dia 19, reuniu cerca de 60
mergulhadores e voluntá-
rios.Aspraiaspercorridas fo-
ram Porto, Cristo, Farol e em
frente ao Hospital Espanhol.

Ao todo, foram retirados
706,5 kg de lixo, entre la-
tinhas de alumínio, pneus,
palitos de churrasco, cordas,
pontas de cigarro e até uma
escada. Em 2014, foi recolhi-
da 1,4 tonelada.

Segundo o idealizador da
projeto, Bruno Rocha Souza,
os resultados da ação neste
ano podem ser considera-
dossatisfatóriosdopontode
vista ambiental.

“Durante a festa, percorri
alguns pontos para progra-
mar por onde começaría-
mosevipessoas recolhendo
o lixo por conta própria. É
maravilhoso perceber que,
aos poucos, elas estão tendo
consciênciadopapeldecada
um para preservar a natu-
reza”, comemora.

Sustentabilidade
Os dois projetos integraram
a campanha Carnaval Sus-
tentável, da Secretaria Cida-
de Sustentável (Secis). A ini-
ciativa também envolveu
blocos de trio e camarotes
em ações durante a festa.

A campanha, que nasceu
em 2014, obteve a participa-
çãode100%dasagremiações
e estruturas montadas nos
três principais circuitos da
folia neste ano. No ano pas-
sado, só 25 deles aderiram.

“Todos os blocos e cama-
rotes demonstraram inte-
resse em participar do pro-
jeto ambiental, promoven-
do coleta seletiva. Ao final, o
resultado foi bastante signi-
ficativo.Houveumaredução
importante na quantidade
de lixo recolhido”, afirma o
secretário André Fraga.

Conforme a Empresa
Baiana de Limpeza Urbana
(Limpurb), 1,433 tonelada de
lixo foi recolhida durante o
Carnaval. Em2014, foi 1,719 –
14,75% a menos.

Divulgação

Primeiro mutirão após Carnaval reuniu cerca de 60 mergulhadores e voluntários

“Queremos
conscientizar
as pessoas para
não lançarem
lixo no mar”
ÁLVARO ZOLLINGER, organizador

706,5 kg
de lixo foram recolhidos
pelo projeto Fundo
Limpo no último dia 19,
durante atuação nas
praias do Porto, Cristo,
Farol e em frente ao
Hospital Espanhol
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LIXO Primeiros contêineres do programa de entrega
voluntária de material reciclável foram entregues ontem

Capital baiana
ganha50pontos
de coleta seletiva
ANDERSON SOTERO

Salvador começou a receber
ontem os primeiros contêi-
neres do Programa Coleta
Seletiva.Aação, lançadapela
manhã, é promovida pela
prefeitura do município. A
previsão é que, até o final do
ano, sejam distribuídos 150
equipamentosdecoletae,ao
final de 2016, haja 200 pon-
tos de entrega voluntária.
Segundo o secretário da

Cidade Sustentável, André
Fraga, 50 contêineres com
capacidade de 2,5 m³ cada
serão disponibilizados até o
fim do mês. Ao todo, a pre-
feitura investiuR$2milhões
no programa, com recursos
próprios. Inicialmente, a
Limpurb vai recolher o lixo
reciclável descartado com
dois caminhões.
Em seguida, a cada sema-

na, uma das seis coopera-
tivas que dispõem de estru-
tura e fecharam convênio
com omunicípio receberá o
material coletado. Salvador
possui 18 cadastradas. Mas,
conforme o secretário, so-
menteseis têmcondiçõesde
arcar com um aumento no
volume de recebimento.
Ele destacou que a inicia-

tiva enfrenta o seguinte ce-
nário: em Salvador, são pro-
duzidas 74 toneladas de lixo
por mês. Destas, 46% são
“potencialmente reciclá-
veis”.Atualmente,háapenas
1% de cobertura com este
serviço, que é justamente o

trabalho das cooperativas.
Para ele, é importante que

os moradores colaborem. “A
gente não temcoleta seletiva
pública. Essa fase inicial será
deanálisedospontos, se fun-
cionamounão.Há, também,
o risco de depredação. Mas o
maisimportanteéomorador
começar a separar em casa o
que é reciclável”, disse.
Um aplicativo chamado

Coleta Seletiva Salvador, que
informa onde os pontos de

coletaserãoinstalados, jáes-
tá disponível. “Estamosdan-
do um passo significativo,
espalhando 200 pontos de
coleta. Lá, vai haver orien-
tação do que as pessoas de-
vem colocar em cada lugar.
Depois, a prefeitura recolhe
esse lixo”, destacou o pre-
feito ACM Neto.
Segundo a prefeitura, já

háequipamentosemNazaré
(em frente ao Colégio Sale-
siano); Barbalho (Colégio

Iceia); Dois de Julho (Pç. Gal.
Inocêncio Galvão); Brotas
(Escola Luiz Viana); Campi-
nas de Brotas (próximo ao
Jardim da Saudade); Dique
do Tororó (próximo à Arena
Fonte Nova); e Campo Gran-
de (em frente ao Teatro Cas-
tro Alves), entre outros.
A prefeitura aguarda, ain-

da, a liberação de R$ 32 mi-
lhões,peloBancoNacionalde
Desenvolvimento (BNDES),
para implantação de coleta

seletiva porta a porta. “Esta-
mos firmando contrato com
oBNDESparacolocarmaisde
R$ 30 milhões nesse progra-
ma. Agora, o fundamental
passa por envolvimento do
cidadão, precisa haver uma
mudança cultural”.
Parte da verba, segundo o

Fraga, será investida na re-
estruturação das cooperati-
vas, para que possam rece-
ber um volume maior do
material coletado.

Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Contêineres com capacidade de 2,5 m³ serão instalados em várias áreas da cidade

Cooperativa
recebe
equipamentos
e reforma

Em parceria com o Instituto
Coca-Cola e a Solar Coca-Co-
la, a prefeitura também en-
tregou ontem equipamen-
tos para a Cooperativa de
Agentes Autônomos de Re-
ciclagem e Responsabilida-
de (Coopcicla), uma das seis
conveniadas.
Conforme a gerente de

sustentabilidadedaSolarCo-
ca-Cola,DeraldinaRamos,fo-
ram investidos cerca de
R$ 300 mil em maquinário,
como mesa de triagem e
prensa, além da reforma no
telhado, muros e pintura.
A expectativa dos parcei-

ros domunicípio é que, com
o investimento, a Coopcicla
terá capacidade para cerca
de duas mil toneladas de
material reciclável por ano,
além de triplicar renda de
catadores, que, antes doma-
quinário novo, recebem em
média um salário mínimo.
DeraldinacontouqueaCo-

opcicla foiescolhidaporcon-
ta do porte, que permitiu a
implantação domaquinário.
“Agora, eles vão trabalhar co-
monumalinhadeprodução.
Isso dá um ganho, porque
acelera a produção e aumen-
ta a eficiência. A Coca-Cola
acompanhará semanalmen-
te essa cooperativa-polo, on-
de serão realizados cursosde
capacitação”, afirmou
ACoopcicla é a segunda do

Nordeste alvo da ação da Co-
ca-Cola – a primeira foi no
Ceará.AexpectativadeEdson
Cabral, presidente da coope-
rativa, é aumentar o número
de cooperados. Por mês, eles
vendem cerca de 130 tonela-
das de lixo para reciclagem.
“Omais importante é que

esse lixo está deixando de ir
para umaterro. Isso émuito
bomparaaconservaçãoam-
biental”, disse.

Max Haack / Divulgação

ACM Neto lançou ação em cooperativa nas Sete Portas

“O mais
importante
é o morador
separar em
casa o que é
reciclável”
ANDRÉ FRAGA, secretário municipal

APLICATIVO

O Coleta Seletiva Salvador,
para Android e IOS,
informa onde entregar
medicamentos, óleo de
cozinha, eletrônicos,
pilhas e baterias, além
do descarte de entulho,
restos de poda, móveis e
eletrodomésticos velhos

Massa! SALVADOR
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 NAS RUAS !7

Recicle!
Povo na onda da
coleta seletiva
SUSTENTÁVEL Salvador já conta com

50 contêineres específicos par
a o

descarte dos resíduos sólidos.

Objetivo é implantar 150

l JESSICA SANDES
Em menos de um mês
de implantação dos 50
primeiros contêineres
para o descarte dos re-
síduos sólidos reciclá-
veis, em Salvador, a
adesão da população
temsidosignificativa.
Até o momento, os

bairros commaior nú-
merodecoletaseletiva
são: Campo Grande,
Barbalho, Dois de Ju-
lho e Pituba. O mate-
rialéencaminhadopa-
ra cooperativas par-
ceirasdaPrefeitura.
A informação é de

Omar Souza, motoris-
tadocaminhãocoletor
daLimpurb,destinado
ao Programa Coleta
Seletiva, da Secretaria
Cidade Sustentável
(Secis).Ametaé insta-
lar 150 pontos de en-
trega voluntária até o
finaldesteano.
O gestor da Secis,

André Fraga, afirma
queaindanãohádados
precisos sobre o pro-
grama. “Estamos em
fase de avaliação, ana-
lisando como os sote-

ropolitanos se com-
portam com os pontos
de entrega voluntária.
Mas a receptividade
foi uma grata surpre-
sa”,avaliouFraga.
O estudanteMateus

Magalhães, 21, consi-
dera que os equipa-
mentos de coleta po-
demdespertar a popu-
laçãopara a importân-
cia da reciclagem.
“Considero que este é
primeiro passo para
que possamos tornar
Salvador uma cidade
mais consciente e sus-
tentável”.
O comercianteMar-

cosSantos,42, já sepa-
ra os resíduos reciclá-
veis em casa há cerca
detrêsanos.Eleconsi-
dera que os pontos fa-
cilitaram a destinação
do material que sepa-
ra. “Antes, eu precisa-
va levar todo o mate-
rial paraumacoopera-
tiva em Canabrava.
Era um transtorno.
Agora, descarto próxi-
mo de onde moro”,
conta o comerciante,
quemoraemItapuã.

BANDEIRA NAS OLIMPÍADAS

FE
RN
AN
DO

AM
OR
IM

Arte com 300 mil tampas
l JAIR MENDONÇA JR.
Recolher o lixo de ruas,
avenidas e praias para
devolver à cidade em
forma de arte é o ob-
jetivo do artista plástico
André Fernandes, 40
anos. De tampinha em
tampinha de garrafas

pet, ele está preste a
concluir uma enorme
bandeira, na qual home-
nageia os 205 países que
irão disputar as olimpía-
das de 2016. Ele preten-
de exibir a bandeira na
abertura dos jogos olím-
picos, o Rio de Janeiro.

l RAUL SPINASSÉ

PARA FLUIR
O TRÂNSITO!
A Rua João Gomes, no
Rio Vermelho, foi com-
pletamente liberada ao
tráfego pela Prefeitura
ontem. A obra faz parte
da primeira etapa da
requalificação da orla
do bairro e recuperação
do trecho, que liga os
largos da Mariquita e
Santana.

Cidadãos e coletores

Problema pra todos

Faz tempo
Morador do
Nordeste de
Amaralina,
André disse
está há seis
anos nesse
projeto
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Os profissionais responsáveis por colher os resí
duos

nos pontos de coleta, diariamente, revelam que durante

o expediente – das 8h às 18h – enfrentam alguns

obstáculos. Carros estacionados próximos aos equi-

pamentos, de forma que dificultam a retirada dos

resíduos, é o principal. Imbuí, Federação e Pituba (na

praça Ana Lúcia Magalhães), de acordo com os tra-

balhadores, são os mais complicados. Já por parte dos

que depositam os resíduos, a reclamação é por conta

do tamanho do espaço para despejar o material.

Ficou
alto!

Quem tenta depositar,

reclama da altura da local

para depositar resíduos

Trabalhadores
dizem que carros

estacionados em
local proibido
atrapalham serviço

Locais dos pontos de coleta

Nazaré Praça Conselheiro
Almeida Couto, em frente
ao Colégio Salesiano.
Barbalho Rua Ermídio dos
Santos. Colégio Icea.

Dois de Julho Praça General
Inocêncio Galvão, largo Dois
de Julho.

Brotas Rua Miguel Gustavo,
na rótula localizada no final
da rua.
Campinas de Brotas Rua
Campinas de Brotas,
próximo ao cemitério
Jardim da Saudade.

Dique do Tororó Av. Vasco
da Gama, próximo à Arena
Fonte Nova

Campo Grande Em frente ao
Teatro Castro Alves (TCA)

São Caetano Rua Bambui,
em frente à Escola Prof. José
Barbosa de Araújo

Caminho de Areia Largo do
Papagaio, supermercado
Bompreço
Ribeira Rua Marques de
Santo Amaro, no largo da
Madragoa | Rua
Tamarineiros da Penha,
próximo ao Terminal
Marítimo

Bonfim Baixa do Bonfim,
no largo da Baixa do
Bonfim.
Boa Viagem Av. Luiz
Tarquínio, no largo da Boa
Viagem.

Liberdade Rua Possidônio
Dias Gomes, no largo do
Guarani.
Lapinha Estrada da
Liberdade, na praça da
Lapinha.

Soledade Largo da
Soledade.

Barra Avenida Sete de
Setembro, na praça em
frente à praia do Porto da
Barra | Largo do Farol da
Barra

Ondina Av. Oceânica, na
praça em frente ao Instituo
Bahiano de Reabilitação |
Av. Oceânica, na praça em
frente ao Restaurante
Sukiyaki | Av. Adhemar de
Barros. Campus de
Matemática da UFBA

Federação Rua Caetano
Moura. Campus da
Politécnica da Universidade
Federal da Bahia

Rio vermelho Rua Odilon
Santos, na praça Brigadeiro
Faria Rocha

Amaralina Largo de

Amaralina
Pituba Av. Manoel Dias da
Silva, próximo à Insinuante
| Av. Manoel Dias da Silva,
na praça Nossa Senhora da
Luz | Rua Amazonas,
próximo à sede dos Correios
| Rua das Hortências, na
praça Ana Lúcia Magalhães

Itaigara Rua Anísio Teixeira,
próximo ao Shopping
Itaigara | Av. ACM, em frente
ao Parque da Cidade

Caminho das Árvores Av.
Tancredo Neves, próximo ao
Salvador Shopping.
Costa Azul Jardim dos
namorados, em frente ao
Bambara (Orla) | Rua
Adelaide Fernandes da
Costa, próximo ao Colégio
Thales de Azevedo

Stiep Rua Arthur Fraga, final
de Linha do Stiep

São Marcos Av. São Rafael,
em frente ao Shop. Ponto
Alto

Patamares Avenida
Ibirapitanga, próximo ao
Teatro Diplomata

Mussurunga I Rua Doutor
Artur Couto, na rótula de
acesso para o setor C
Itapuã Rua Prof. Souza
Brito, na praça Vinicius de
Moraes

Praia do Flamengo Rua Jose
Augusto Tourinho Dantas,
próximo ao Parque das
Dunas

Stella Maris Alameda Praia
de Guarapary, próximo à
praça do Colégio Marízia
Maior

Imbuí Av. Jorge Amado,
próximo ao shopping Imbuí
Plaza | Rua das Gaivotas, na
praça do Marback

Cabula Rua Silveira Martins,
próximo ao Bompreço
Narandiba Av. Edgar Santos,
em frente a Cesta do Povo

Pernambués Rua Thomaz
Gonzaga, na praça Artur
Lago

Cajazeiras V Rua Dep.
Herculano Menezes,
próximo à praça

Fazenda Grande II Estrada
do Coqueiro Grande,
próximo à praça do local

Periperi Rua Professor João
Gonçalves, praça da
Revolução
Paripe Rua Doutor Eduardo
Dotto, praça João Martins
Plataforma Praça São Brás,
próximo à praça
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RECICLAGEM Contêineres estão espalhados por diversos bairros. Meta municipal é de implantar 150 unidades este ano

Coleta seletiva já tem50pontosna capital
JESSICA SANDES

Em menos de um mês de
implantação dos 50 primei-
ros contêineres para o des-
cartedosresíduossólidosre-
cicláveis em Salvador, a ade-
são da população tem sido
significativa. Até o momen-
to, as áreas com maior vo-
lume de coleta seletiva são
Campo Grande, Barbalho,
Dois de Julho e Av. Manoel
Dias da Silva. O material é
encaminhado a cooperati-
vas parceiras da prefeitura.

A informação é de Omar
Souza, motorista do cami-
nhão coletor da Empresa de
LimpezaUrbanadoSalvador
(Limpurb) destinado ao Pro-
gramaColeta Seletiva, da Se-
cretaria Cidade Sustentável
(Secis). Ameta é instalar 150
pontos de entrega voluntá-
ria até o final deste ano.

O gestor da Secis, André
Fraga, afirma que ainda não
há dados precisos sobre o
programa.“Estamosemfase
de avaliação, analisando co-
mo os soteropolitanos se
comportam com os pontos
de entrega voluntária.Mas a
receptividade foi uma grata
surpresa”, avaliou Fraga.

O estudante Mateus Ma-
galhães, 21, entende que os
equipamentos de coleta po-
dem despertar a população
para a importância da reci-
clagem. “Considero que este
é o primeiro passo para que
possamos tornar Salvador
umacidademais consciente
e sustentável”, opina.

O comerciante Marcos
Santos, 42, já separa os re-
síduos recicláveis em casa
há cerca de três anos. Ele
considera que os pontos fa-
cilitaram a destinação do
material que separa. “Antes
euprecisavalevartodooma-
terial para uma cooperativa
localizada em Canabrava.
Era um transtorno. Agora,
descarto próximo de onde
moro”, conta o comerciante,
que mora em Itapuã.

Obstáculos
Os profissionais responsá-
veispor recolheros resíduos
nos pontos de coleta diaria-
mente revelam que durante
o expediente (que vai das 8h
às 18h) enfrentam alguns
obstáculos.

A equipe do jornal A TAR-
DE acompanhou o trabalho
deles durante a manhã de
ontem e presenciou um
transtorno classificado co-
mo “rotineiro”: carros esta-
cionados próximo aos equi-
pamentos, de forma que di-
ficultam a retirada dos re-
síduos.

Na Federação, ao lado do
campus da Escola Politécni-
ca da Universidade Federal
da Bahia (Ufba), havia dois
carros parados em frente ao
equipamento. “Temos que
estar preparados. Em pouco
tempo de trabalho já per-

gura. Temos que jogar um
resíduo de cada vez. Esta é a
parte chata”, observa.

Para o estudante Tiago
Machado,23,aprefeiturade-
ve repensar a forma de des-
cartar os vidros. “Eu ficome
questionando como os pro-
fissionais que recolhem es-
ses materiais fazem para
não se machucar. Porque é
arriscado umvidro quebrar.
A iniciativa é boa e impor-
tante, mas acho que precisa
de ajustes”, avalia.

Cultura
A baiana Iracema Marques
morou fora do Brasil e co-
nheceualgunspaísesondeo
hábito de separar omaterial
reciclável e levar para pon-
tos de coleta, localizados em
cada esquina, já estava bem
consolidado.

Ao voltar para Salvador,
sentiu necessidade de con-
tinuar o hábito, mas sentiu
dificuldade. Então, decidiu
pesquisar sobre a criação do
blog Cidadanize-se (www.ci-
dadanizese.com.br).

Oportalnaweb,criadoem
2012, reúne a lista de pontos
de coleta seletiva e debate as
dificuldades enfrentadas
por quem opta por fazer a
seleção dos resíduos.

“Sóháduascoisas capazes
de fazer com que a popu-
lação recicle: educação e fis-
calização. Educação por
meio de campanhas, ações
educativas da sociedade ci-
vil e do cidadão. E fiscali-
zação, para cada um enten-
der que não ter lixeira ‘ali’
não justifica deixar o resí-
duo em qualquer lugar. A
responsabilidade com o re-
síduo só termina com a dis-
ponibilização adequada pa-
ra a coleta”, frisa Iracema.

Fotos Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Guincho recolhe
material no Campo
Grande, centro

Motoristas
atrapalham ao
estacionar
muito perto
das caixas
coletoras

Raimundo Brasileiro
mora no bairro da Pituba

Em São Lázaro,
carros atrapalham
coleta da caixa

cebemosqueissoserámuito
comum.Porématrasaonos-
so expediente”, analisou
Omar.

Os bairros que mais têm
carros atrapalhando o ser-
viço são Imbuí, Federação e
Pituba (na praça Ana Lúcia
Magalhães), de acordo com
os trabalhadores.

Já por parte dos que de-
positam os resíduos, a re-
clamação é por conta do ta-
manho do espaço para des-
pejar o material. A dona de
casa Andreia Almeida, 54,
defende que o local deveria
ser maior.

“Eu medi a área para des-
carte. O tamanho é de apro-
ximadamente umpalmode
altura por um emeio de lar-

BAIRRO LOGRADOURO REFERÊNCIA
Amaralina Largo de Amaralina Próximo ao Largo da Amaralina
Barbalho Rua Ermídio dos Santos Colégio Iceia
Barra Av. Sete de Setembro Praça em frente ao Porto da Barra
Barra Largo do Farol da Barra Ao lado do Farol da Barra
Boa Viagem Av. Luiz Tarquínio Largo da Boa Viagem
Bomfim Baixa do Bomfim Largo da Baixa do Bomfim
Brotas Rua Miguel Gustavo Rotula no final da rua
Cabula Rua Silveira Martins Próximo ao Bompreço
Cajazeiras V Rua Dep. Herculano Menezes Praça de Cajazeiras V
Cam. das Árvores Av. Tancredo Neves Próximo ao Shopping Salvador
Caminho de Areia Largo do Papagaio Supermercado Bompreço
Camp. de Brotas Rua Campinas de Brotas Próximo ao cemitério Jardim da Saudade
Campo Grande Largo do Campo Grande Em frente ao TCA
Costa Azul Jardim dos Namorados Em frente ao Bambara (orla)
Costa Azul Rua Adelaide Fernandes da Costa Próximo ao Colégio Thales de Azevedo
Dique do Tororó Av. Vasco da Gama Próximo à Arena Fonte Nova
Dois de Julho Largo Dois de Julho Praça General Inocêncio Galvão
Fazenda Grande II Estrada do Coqueiro Grande Próximo à Praça
Federação Rua Caetano Moura Campus da Politécnica da Ufba
Imbuí Av. Jorge Amado Próximo ao Imbuí Plaza
Imbuí Rua das Gaivotas Praça do Marback - Em frente ao Imbuí Center
Itaigara Rua Anísio Teixeira Próximo ao Shopping Itaigara
Itaigara Av. ACM Em frente ao Parque da Cidade
Itapuã Rua Prof. Souza Brito Praça Vinicius de Moraes
Lapinha Estrada da Liberdade Praça da Lapinha
Liberdade Rua Possidônio Dias Gomes Largo do Guarani
Mussurunga I Rua Doutor Artur Couto Rótula Acesso para setor c
Narandiba Av. Edgard Santos Em frente a Cesta do Povo
Nazaré Praça Conselheiro Almeida Couto Em frente ao Colégio Salesiano
Ondina Av. Oceânica Praça em frente ao Inst. B. de Reabilitação
Ondina Av. Adhemar de Barros Campus de Matemática da Ufba Ondina
Ondina Av. Oceânica Praça em frente ao Restaurante Sukiyaki
Paripe Rua Doutor Eduardo Dotto Praça João Martins
Patamares Avenida Ibirapitanga Próximo ao Teatro Diplomata/Unirb
Periperi Rua Professor João Gonçalves Praça da Revolução
Pernambués Rua Thomaz Gonzaga Praça Artur Lago
Pituba Av. Manoel Dias da Silva Próximo à Insinuante
Pituba Av. Manoel Dias da Silva Praça Nossa Senhora da Luz
Pituba Rua Amazonas Próximo à sede dos Correios
Pituba Rua das Hortências Praça Ana Lúcia Magalhães
Plataforma Praça São Brás Praça São Brás
Praia do Flamengo Rua Jose Augusto T. Dantas Próximo ao Parque das Dunas
Ribeira Rua Marques de Santo Amaro Largo da Madragoa
Ribeira Rua Tamarineiros da Penha Próximo ao Terminal Marítimo
Rio Vermelho Rua Odilon Santos Praça Brigadeiro Faria Rocha
São Caetano Rua Bambuí Em frente à Escola Prof. José B. de Araújo
São Marcos Av. São Rafael Em frente ao Shop. Ponto Alto
Soledade Largo da Soledade Largo da Soledade
Stella Mares Alameda Praia de Guarapary Próximo à Praça/Colégio Marízia Maior
Stiep Rua Arthur Fraga Fim de Linha do Stiep

VEJA ONDE DESCARTAR RECICLÁVEIS
Programa de coleta foi implantado pela Secretaria Cidade Sustentável (Secis)

Áreas com
maior volume
de coleta são
Campo Grande,
Barbalho, Dois
de Julho e Av.
Manoel Dias
da Silva
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Trabalho vendendo
frutas, então meu
lixo não pode ser colo-

cado. Mas quando tomo

um refrigerante coloco
para reciclagem.
MARIA NUNES AMORIM, 47

BARBALHO

Catador aprova porque ajuda o meio ambiente

O catador de recicláveis Álvaro Pereira, 48, a
valia de forma positiva a implantação

dos pontos para descarte dos resíduos sólido
s recicláveis. Para ele, o projeto não

prejudica a atividade. “Acho bom. Contribui
para a limpeza da rua e do meio

ambiente. Tem muito lixo na cidade, não me prejudica. Tod
o mundo precisa

sobreviver e reciclar”, disse. Álvaro trabalha
como catador de recicláveis há cerca

de 30 anos. Ele vende os materias em um ferro-velho, na Estrada da Rainha, e

fatura entre R$ 30 e R$ 50 por dia.

l EUZENI DALTRO
euzenidaltro@jornalmassa.com.br

Fazer coleta seletiva é
MASSA! Saiba como agir
Basta ter duas lixeiras em casa: uma para resíduos secos, que podem

ser reciclados, e outra para material úmido.
Entre nessa onda do bem

Se ligue nos tipos
de material
l RECICLÁVEIS - Folha de
papel, jornais, revistas,
caixas, papelão,
recipientes de produtos
de limpeza, latas de
cerveja e refrigerante,
canos, entre outros
objetos.

l NÃO RECICLÁVEIS -
Papel carbono, etiqueta
adesiva, fita crepe,
guardanapos,
fotografias, filtros de
cigarros, papéis sujos,
papéis sanitários, copos
de papel, cabos de
panela, tomadas, clipes,
grampos, esponjas de
aço, canos, espelhos,
cerâmicas, porcelana.

l OUTROS OBJETOS -
Pilhas e baterias de
celulares devem ser
devolvidas aos
fabricantes ou
depositadas em coletores
específicos.
Medicamentos devem ser
descartados em ponto de
coleta específico.

l COMO DESCARTAR -
Papéis devem estar
secos, podem ser
dobrados, mas não
amassados. Vidros
quebrados e outros
materias cortantes
devem ser embrulhas em
papel grosso, a exemplo
de jornal, e separados
dos demais materiais
para evitar acidentes.

l FONTE - Aplicativo
Programa de Coleta
Seletiva de Salvador.

Veja onde desacartar
Nazaré Praça Conselheiro Almeida Couto,
em frente ao Colégio Salesiano.
Barbalho Rua Ermídio dos Santos. Colégio
Icea.
Dois de Julho Praça General Inocêncio
Galvão, Largo Dois de Julho.
Brotas Rua Miguel Gustavo, na rótula
localizada no final da rua.
Campinas de Brotas Rua Campinas de
Brotas, próximo ao cemitério Jardim da
Saudade.
Dique do Tororó Av. Vasco da Gama,
próximo à Arena Fonte Nova.
Campo Grande Em frente ao Teatro Castro
Alves (TCA).
São Caetano Rua Bambui, em frente à
Escola Prof. José Barbosa de Araújo.
Caminho de Areia Largo do Papagaio,
supermercado Bompreço.
Ribeira Rua Marquês de Santo Amaro, no
largo da Madragoa | Rua Tamarineiros da
Penha, próximo ao Terminal Marítimo.
Bonfim Baixa do Bonfim, no largo da
Baixa do Bonfim.
Boa Viagem Av. Luiz Tarquínio, no largo da
Boa Viagem.
Liberdade Rua Possidônio Dias Gomes, no
largo do Guarani.
Lapinha Estrada da Liberdade, na praça da
Lapinha.
Soledade Largo da Soledade.
Barra Av. Sete de Setembro, na praça em
frente à praia do Porto da Barra | Largo do
Farol da Barra.
Ondina Av. Oceânica, na praça em frente
ao Instituto Bahiano de Reabilitação | Av.
Oceânica, na praça em frente ao
Restaurante Sukiyaki | Av. Adhemar de
Barros. Campus de Matemática da Ufba.
Federação Rua Caetano Moura. Campus da
Politécnica da Ufba.
Rio Vermelho Rua Odilon Santos, na praça
Brigadeiro Faria Rocha.
Amaralina Largo de Amaralina.
Pituba Av. Manoel Dias da Silva, próximo à
Insinuante | Av. Manoel Dias da Silva, na
praça Nossa Senhora da Luz | Rua
Amazonas, próximo à sede dos Correios |
Rua das Hortências, na praça Ana Lúcia
Magalhães.
Itaigara Rua Anísio Teixeira, próximo ao
Shopping Itaigara | Av. ACM, me frente ao
Parque da Cidade.
Caminho das Árvores Av. Tancredo Neves,
próximo ao Salvador Shopping.
Costa Azul Jardim dos Namorados, em
frente ao Bambara (Orla) | Rua Adelaide
Fernandes da Costa, próximo ao Colégio
Thales de Azevedo.
Stiep Rua Arthur Fraga, final de linha do
Stiep.
São Marcos Av. São Rafael, em frente ao
Shopping Ponto Alto.
Patamares Avenida Ibirapitanga, próximo
ao Teatro Diplomata.
Mussurunga Rua Doutor Artur Couto, na
rótula de acesso para o Setor C.
Itapuã Rua Prof. Souza Brito, na praça
Vinícius de Moraes.
Praia do Flamengo Rua José Augusto
Torinho Dantas, próximo ao Parque das
Dunas.

Stella Maris Alameda Praia de Guarapary,
próximo à praça do Colégio Marízia Maior.

Imbuí Av. Jorge Amado, próximo ao
Shopping Imbuí Plaza | Rua das Gaivotas,
na praça do Marback.

Cabula Rua Silveira Martins, próximo ao
Bompreço.

Narandiba Av. Edgar Santos, em frente à
Cesta do Povo.
Pernambués Rua Thomaz Gonzaga, na
praça Artur Lago.
Cajazeiras V Rua Dep. Herculano Menezes,
próximo à praça.
Fazenda Grande II Estrada do Coqueiro
Grande, próximo à praça do local.
Periperi Rua Professor João Gonçalves,
praça da Revolução.
Paripe Rua Doutor Eduardo Dotto, praça
João Martins.
Plataforma Praça São Brás, próximo à
praça.

Hápoucomaisdedoisme-
ses, Salvador passou a fa-
zerpartedo ‘grupo’ das ci-
dades com programa de
coleta seletivade lixo. São
50contêineresparaodes-
carte de resíduos sólidos
recicláveis espalhados
pordiversosbairros.Atéo
fimdestemês,deverãoser
75 pontos de descarte,
conforme estimativa da
Secretaria Cidade Sus-
tentável – cuja meta é im-
plantar 25 novos contêi-
neres por mês até o final
do ano. Mas descartar os

resíduos nesses recipien-
tesnãobasta.Éprecisosa-
ber quais materiais po-
dem ser reciclados e de
que formaodescarte deve
serfeito.
“Existemváriaspossibili-
dades dentro do que pode
ou não ser reciclado. Nem
todopapeloupapelão,por
exemplo, é reciclável”, sa-
lienta André Fraga, secre-
táriodaSecis.
A coleta seletiva consiste
em separar do lixo os ma-
teriais quepodemser rea-
proveitados (veja lista
abaixo). “Não há necessi-
dade de a pessoa ter cinco

vasilhas de lixo em casa.
Basta ter duas, uma para
materiais secos reciclá-
veiseoutraparamateriais
úmidos não recicláveis”,
orientaosecretárioFraga.
Segundoele,oidealéqueo
cidadão lave as embala-
gensdo tipo longavida, la-
tas, garrafase fracosdevi-
dro e plásticos para evitar
o acúmulo de insetos e
cheiro.Comisso,evitaque
o resíduo reciclável vire
um resíduo comum. “La-
var facilita a reciclagem
domaterial”,completou.
Na tarde da última segun-
da-feira (14), a reporta-

gem flagrou duas pessoas
descartando lixo comum
norecipientedecoleta se-
letiva localizado na Rua
Ermídio dos Santos, em
frente ao Iceia, no bairro
doBarbalho.
“Eu sempre jogo [lixo no
recipiente de coleta sele-
tiva] para não jogar o lixo
nochão”, disseaprofesso-
raMônicaSantaIsabel,36
anos, que jogou um folha
de caderno e o papel que
embrulhava um acarajé.
Minutos depois, um ado-
lescente jogou um saco
plástico de um lanche que
haviaacabadodecomer.

Quando estou aqui
na loja, coloco
papelão, vidro, papel e

latinha para reciclagem. A

população tem colocado

bastante lixo aí.
AILTON CHAGAS, 52

PRAÇA DA LAPINHA

Coloco meu lixo
todo separado na
porta de casa. Onde moro

não tem esse posto de re-

ciclagem. Seria bom se ti-

vesse em todas as praças.

LUZEMÁRIO M. SILVA, 57

LIBERDADE

FERNANDO AMORIM

“Eu já pensei em

fazer a coleta seletiva,

mas preciso ser mais

organizada”, diz

Mônica, 36

Aplicativo traz informações sobre os pontos

de entrega e dicas sobre reciclagem.

Disponível para celulares com sistemas

operacionais iOS (iPhone) e Android



157

Massa! SALVADOR
Quarta-feira, 12 de agosto de 2015 NOTÍCIA DO DIA !3

SE LIGUE NAS DICAS

Lata de alumínio, panela, canos
metálicos, fios, tampas de garrafa,
arame, latas de aço, prego,
parafusos, objetos de ferro, zinco,
cobre.

Clipes, esponja de aço, grampos,
tachinhas.

Metal

O que deve O que não deve

Jornais, revistas, folhetos, caixas de
papel e papelão, folhas de caderno,
panfletos de propaganda, papéis de
embrulho, embalagens (leite, suco,
pão), folhas de rascunho, listas
telefônicas.

Guardanapos, papel higiênico,
papel e papelão engordurados,
extrato de bancos, etiquetas
adesivas, fotografias, notas fiscais,
papel-caborno, papel de fax, papéis
plastificados, papel vegetal.

Papel

Garrafas pet (refrigerante, água e
outras bebidas), copos descartáveis
(suco, água e outras bebidas), sacos,
sacolas, embalagens de biscoito e
de produtos de higiene pessoal.

Cabos de panela, embalagens
metalizadas de alimentos que não
possuem o símbolo de reciclável,
espuma sintética, fraldas
descartáveis.

Plástico

Garrafas, potes de conserva, copos,
frascos em geral. Os vidros devem
ser enrolados em jornal ou papelão
para evitar acidentes.

Porcelanas, vidros de janelas, boxe
de banheiro, cerâmicas, cristais,
espelhos, lâmpadas incandescentes,
lentes de óculos e louças refratárias.

Vidro

74 toneladas é a quantidade de lixo
produzida por mês em Salvador 46% é o índice de lixo 'potencialmente

reciclável' produzido por mês na cidade

l RODRIGO AGUIAR
redacao@jornalmassa.com.br

Primeiros contêineres começaram a chegar

e a previsão é que, até o fim do ano, cidade

receba 200 pontos de entrega voluntária

Coleta
seletiva
vai rolar

Você sabia?
Um aplicativo chamado
Coleta Seletiva Salva-
dor, que informa onde
os pontos de coleta se-
rão instalados, já está
disponível. O aplicativo
conta também, segundo
a prefeitura, com locais
de recebimento de me-
dicamentos, óleo de co-
zinha, eletrônicos, pi-
lhas e baterias. Há ain-
da informações dos eco-
pontos, onde podem ser
descartados entulhos,
restos de poda e caca-
recos, a exemplo de mó-
veis e eletrodomésticos
velhos, com até 2 m2.

l OBS: Osmateriais não recicláveis devem ser colocados nos contêineres de resíduos
domésticos, obedecendo o horário de coleta da Limpurb.

Cooperativas são parceiras

Galera deve colaborar

Verba para programa
‘porta a porta’
A prefeitura aguarda ainda umpedido feito ao BNDES de R$ 32milhões para implantação deum programa de coleta seletivaporta-a-porta. “o fundamentalpassa pelo envolvimento do
cidadão. É preciso ter uma
mudança cultural para a genteentender que reciclar é garantirmais vida para a cidade”,
explica o secretário André
Fraga.
Parte da verba, segundo o
secretário, caso seja aprovadopelo BNDS, será investida na
reestruturação das cooperativaspara que possam receber um
aumento no volume do
material coletado.

Salvador começou a
receber ontem os pri-
meiros contêineres do
ProgramaColeta Sele-
tiva.Aação, lançadana
manhã de ontem, é
promovida pela pre-
feitura do município.
A previsão é que, até o
fim do ano, sejam dis-
tribuídos 150 equipa-
mentos de coleta para
fechar 2016 com, no
total, 200 pontos de
entregavoluntária.
Segundo a prefeitu-

ra, já foram instalados
pontosdecoletaemlo-
cais como Nazaré (em
frenteaoColégioSale-
siano); Barbalho (Co-
légio ICEA); Dois de
Julho (Praça General

Inocêncio Galvão);
Brotas (Escola Esta-
dual Luiz Viana);
Campinas de Brotas
(próximo ao cemitério
Jardim da Saudade);
Dique doTororó (Ave-
nida Vasco da Gama,
próximoàArenaFonte
Nova); e Campo Gran-
de (em frente ao Tea-
tro Castro Alves), en-
treoutros.
De acordo com o se-

cretário da Cidade
Sustentável, André
Fraga, até o final deste
mês serão disponibili-
zados 50 pontos de co-
leta com capacidade
para até 2,5 m2 cada.
Foram investidosR$2
milhões no programa,
comrecursospróprios
daprefeitura.

Inicialmente, a Limpurb vai re-
colher o lixo reciclável com dois
caminhões. Em seguida, a cada
semana, uma das seis coopera-
tivas que dispõem de estrutura
para receber o material e fe-
charam convênio com o muni-
cípio receberá o material (veja
lista ao lado). Salvador tem, no
total, 18 cooperativas cadastra-
das, mas, segundo o secretário
André Fraga, somente seis têm
estrutura para receber um au-

mento no material coletado.
Fraga alerta que é importante
que os moradores separem em
casa o que pode ser reciclado
(ver dicas abaixo). “A gente não
tem coleta seletiva pública. Es-
sa fase inicial será de análise
dos pontos, se funcionam ou
não. Há também o risco de de-
predação. Mas o mais impor-
tante é o morador começar a
separar em casa o que é re-
ciclável”, recomenda.

Coopcicla
Canore
Coopbrava
Camapet
Caec
Cooperbari

Cooperativas
envolvidas

Aproveite eparticipe!
Já há 50
contêineres
espalhados em
pontos de
Salvador

LUCIANO DA MATTA
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COLETA SELETIVA Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para colher recicláveis são usados de forma equivocada

40%do lixo colocadoemPEVs éorgânico
ITANA SILVA

Salvador possui, hoje, 150
PontosdeEntregaVoluntária
(PEVs) distribuídos desde Pe-
riperi, no subúrbio ferroviá-
rio, até Itapuã, na orla. Todos
os coletores de material re-
clicável contêm explicação
sobre os resíduos que ali de-
vem ser depositados, porém
quase metade do lixo des-
cartado é orgânico.
“Temos ainda umamédia

de 40% de rejeito úmido,
aquele que não é reciclável,
depositadonosPEVs.Mases-
se processo é natural, visto
que temos pouco tempo de
implantação dos pontos de
entrega”, ponderou o titular
da Secretaria Municipal da
Cidade Sustentável (Secis),
André Fraga.

Os PEVs, ou “caixas azuis”,
como são conhecidas por
parte da população, foram
projetados para estimular a
coleta seletiva do lixo sim-
ples e residencial. O prin-
cipal objetivo é reduzir a
quantidade de dejetos co-
muns nos aterros sanitários

“Eu sempre tento separar
o meu lixo para descartar
corretamente.Agora,comas
‘caixas azuis’, ficou mais fá-
cil descartar, mas percebo

que muita gente ainda co-
loca restos de alimentos ne-
las”, contouSuzanaMeira,38
anos,moradora dobairro de
Itapuã, um dos locais onde

há PEVs instalados.
Residente no Rio Verme-

lho,outrobairrocontempla-
do, João Paulo Garcia com-
plementa: “Acredito que as
pessoas jogam na caixa er-
rada porque não sabem co-
mo funciona. Eu acho que
deveria ser feita uma cam-
panha educativa para aca-
barcomeste tipodeprática”,
sugeriu.
Fraga explica que, por en-

quanto,esse tipodecompor-
tamento é esperado, pois a
cidadeaindaseencontraem
fasedeadaptação.Noentan-
to, o secretário esclarece,
também, que medidas edu-
cacionais são realizadas.
“A prefeitura tem feito

campanhas nas regiões pró-
ximas aos PEVs para quali-
ficarmelhor os resíduos. Es-
sa fase é assimmesmo, pois
Salvador está tendo, de for-
ma macro, o primeiro con-
tato com a coleta seletiva. A
população ainda está apren-
dendo o que é e o que não é
reciclável” disse.

Cooperativas
Técnico da Cata-Bahia (rede
solidária de coleta e comer-
cialização de materiais re-
cicláveis), André Dantas ex-
plica que a coleta seletiva é
fundamental para a dimi-
nuição do volume de lixo.

“A reciclagemé importan-
tíssima, porque é por meio
dela que podemos reinserir
materiais na cadeia produ-
tiva, diminuir aproduçãode
novos materiais que demo-
ram a se decompor, a exem-
plodosplásticos, egerarem-
pregos para catadores e co-
operativas”.
Ele explica, ainda, que o

papel das cooperativas é fa-
zer a triagem, segregação e
encaminhamentodosmate-
riais para as indústrias re-
cicladoras.

Os contêineres usados
para depositar materiais
secos possuem capacidade
de 2,5 m², onde é possível
colocar plásticos, papéis,
vidrosemetais.Arecomen-
dação é que os objetos se-
jam descartados limpos e
os vidros devem ser enro-
lados em jornais, para evi-
tar acidentes.

De acordo com o dire-
tor-geraldeEcologiaUrbana
daSecis, JoãoResch,“acoleta
é feita, diariamente, de se-
gunda a sábado. Três cami-
nhões fazem os roteiros de-
finidos a partir das deman-
das dos equipamentos”.

Fotos Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

No fim de linha
do Nordeste
de Amaralina,
até colchão
é descartado
ao lado dos
contêineres

Descarte irregular causa
prejuízo a cooperativas
O descarte de lixo úmido
(também chamado de orgâ-
nico) nos PEVs não inutiliza
a coleta regular. No entanto,
gera um trabalho maior na
triagem, o que, segundo o
técnico André Dantas, tor-
na-se um prejuízo para as
cooperativas, que precisam
pagar para fazê-lo.

Quemjogalixoouentulho
fora irregularmente, seja em
vias públicas ou fora dos ho-
ráriosdecoleta, está sujeitoa
multa, de acordo com a Lei
Municipal 25.595/14, conhe-
cida como Lei do Lixo. O ci-
dadão que for flagrado pode
serobrigadoapagardeR$67
a R$ 1.008, a depender da
infração.Apuniçãoparapes-
soa jurídica fica entre R$ 268
e R$ 2.016.

Conforme a Empresa de
LimpezaUrbanado Salvador
(Limpurb), a fiscalização do
descarte irregular está em
prática,eacompetênciapara
supervisão cabe à Secretaria
MunicipaldeOrdemPública
(Semop), em parceria com a
Guarda Municipal.

Os autos lavrados encon-

tram-se em análise pela co-
missão de julgamento, refe-
rentes às defesas interpos-
tas, aguardando veredito.

Queixas
AocircularporSalvador,não
é difícil encontrar pessoas
reclamando da sujeira cau-
sadaporquemjoga lixo fora
de forma indevida. No Nor-
destedeAmaralina,aequipe
de A TARDE encontrou vá-
rios tipos de detrito despre-
zados irregularmente.
A técnica de laboratório

Taciana Santos, 31, afirma
que, no local, a coleta não é
feita diariamente. “Além da

Em Brotas, moradores
reclamam da presença
de porcos, que
espalham os detritos

retirada desse lixo daqui,
também se pede a colabo-
ração da comunidade. O po-
vo joga resíduos foradocon-
têiner. É complicado falar.
Aquidemoraumpoucopara
recolher, leva alguns dias,
mas recolhem. A coleta não
é diária”, disse.

Na Alameda Piatã, locali-
zada no bairro de Brotas, o
caso é ainda mais grave. Os
moradores informaramque
o recolhimento é feito dia-
riamente, mas a sujeira se
alastra, causandomau chei-
ro. Eles se queixam, tam-
bém, da presença de porcos
que dispersam o lixo na via
pública.
“Esses porcos ficam aqui,

bagunçam o lixo todo, es-
palham tudo no meio da
rua. A gente não suporta
mais. O pessoal já tirou até
foto para tentar fazer algu-
madenúncia,masninguém
resolve o problema. Não dá
para continuarnomeiodes-
sa imundície”, reclamouAn-
tônio Neves, 49, prestador
de serviços gerais que mora
na região.

“A comunidade
também deve
colaborar, não
jogar lixo fora
do contêiner”
TACIANA SANTOS, do Nordeste

– a fim de que tenham uma
vida útil maior – e propor-
cionar um destino ecologi-
camente correto para os re-
síduos básicos.

De acordo com o secretá-
rio municipal, o primeiro
passo para os coletores fun-
cionarem é qualificar os ti-
pos de resíduos.

Caixas trazem indicação de resíduo a ser depositado, mas moradores ignoram

150
caixas coletoras azuis
estão distribuídas em
pontos que vão desde
o bairro de Periperi,
no subúrbio ferroviário,
até Itapuã, na orla da
capital baiana

“As pessoas
jogam na caixa
errada por não
saber como
funciona”
JOÃO GARCIA, do Rio Vermelho

Editora-coordenadora
Marcia Gomes (interina)
mgomes@grupoatarde.com.br

MOBILIDADE Nova Estação da Lapa será
entregue amanhã

www.atarde.com.br
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MINGUANTE
ATÉ 1º/9

1 REMANSO

21° 30°
2 JUAZEIRO

21° 31°

3 PAULO
AFONSO

19° 30°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

19° 32°
5 IRECÊ

16° 26°
6 JACOBINA

17° 34°

7 FEIRA DE
SANTANA

19° 24°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

17° 30°
9 BARREIRAS

19° 32°

10 BOM JESUS
DA LAPA

19° 32°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

12° 22°
12 ILHÉUS

19° 26°

13 PORTO
SEGURO

19° 25°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

20° 33°
SALVADOR HOJE

23° 28°

SALVADOR AMANHÃ

22° 28°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo
para a capital baiana é de muitas nuvens e chuva. NOVA

2 A 9/9
CRESCENTE
10 A 16/9

CHEIA
17 A 22/9

NASCENTE
5h42

POENTE
17h29

HOJE
Baixa 2h45 0,4m
Alta 9h20 1,9m
Baixa 15h30 0,6m
Alta 21h45 1,8m

AMANHÃ
Baixa 4h05 0,5m
Alta 10h45 1,8m
Baixa 17h 0,6m
Alta 23h15 1,7m

SÁBADO
Baixa 5h30 0,5m
Alta 12h10 1,9m
Baixa 18h20 0,5m
Alta - -

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 13° 27°
Curitiba 12° 24°
Natal 22° 29°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 21° 29°
Rio 17° 26°
Recife 23° 28°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 8° 17°
H. Kong 23° 28°
Quebec 18° 26°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 19° 28°
Moscou 11° 22°
Luanda 21° 28°

OBITUÁRIO

BOSQUE DA PAZ

Carlos dos Santos
Cardoso faleceu em
residência, 25 anos,
solteiro, natural de
Salvador-BA

CAMPO SANTO

Cleusa Veloso da Silva
faleceu no Hospital
Santa Izabel, 77 anos,
natural de Santo
Amaro-BA

Edivaldo Vieira dos
Santos faleceu no
Hospital Geral do
Estado (HGE), 48 anos,

natural de
Ilhéus-BA

Lygia Maria Compodônio
Guimarães no Instituto
Cárdio Pulmonar, 78 anos,
natural de Maracás-BA

Maria do Carmo
Alves dos Santos
em residência,
59 anos, natural
de Salvador-BA

JARDIM DA SAUDADE

Nala Colares no
Hospital Português,
89 anos, casado, bancário,
natural de Araçuaí-MG

PRÊMIO CIDADES SUSTENTÁVEIS

Salvadorvenceemmobilidade
DA REDAÇÃO

Salvador recebeu,namanhã
de ontem, em São Paulo, o
prêmio Cidades Sustentá-
veis, com o 1º lugar na ca-
tegoria Mobilidade, e 2º, no
quesito Saúde.

A premiação, que reuniu
diversas capitais e municí-
pios do país que desenvol-
veram políticas públicas
bem-sucedidas e com resul-
tados concretos mensurá-
veis, veio por meio do Pro-
grama Cidades Sustentáveis
(PCS), organizado pelo Ins-

titutoEthose instituiçõesda
sociedadecivil ligadasàcau-
sa das melhorias urbanas.

Entre os índices que de-
ram vitória à capital baiana
está a reduçãonosacidentes
e mortes no trânsito e o au-
mento no percentual da fro-
ta de ônibus com acessibi-
lidade para pessoas comde-
ficiência.

A diminuição de 33% no
número de mortes no trân-
sito, entre os anos de 2012 e
2015, eadiminuição, emcer-
ca de 35%, nos acidentes
ocorridosemSalvador,além

do aumento de quase mil
coletivos da frota de ônibus
com acessibilidade para as
pessoas comdeficiência, co-
locaram Salvador na frente
de cidades como Fortaleza
(CE) e Rio das Ostras (RJ) na
categoria Mobilidade.

Mudanças
Entre as medidas imple-
mentadas estão a nova lici-
tação do serviço de trans-
porte coletivo por ônibus,
queviabilizouopagamento,
pelas concessionárias, de
R$ 180 milhões ao municí-

pio; renovação da frota em
operação; aumento do nú-
mero de ônibus com aces-
sibilidade, já com 92,4% da
frota; adoção de veículos
menos poluentes (padrão
Euro V); e implantação do
sistema de monitoramento
em tempo real por meio do
Centro de Controle de Ope-
rações (CCO).

Também está entre os
avanços a implantação de
tecnologia embarcada nos
ônibus, a exemplo de com-
putador de bordo e equipa-
mento de GPS.

SOLIDARIEDADE

MotoristasdoUber fazem
carreataparadoar sangue

PERNAMBUÉS Dono da oficina e vice-presidente do sindicato de despachantes, Rubens Lisboa é preso com mecânicos

Suspeitodemanterdesmancheépreso

ANDREZZA MOURA

Vice-presidente do Sindica-
to dos Despachantes de Veí-
culos e Documentos do Es-
tado da Bahia, o empresário
Rubens de Jesus Lisboa foi
preso, ontemàtarde,napró-
pria oficina de consertos de
motocicletas, na rua Tho-
maz Gonzaga, em Pernam-
bués – em frente à antiga
empresa de ônibus Vitral.

Investigadores da Delega-
cia de Repressão a Furtos e

Fotos Margarida Neide / Ag. A TARDE

Rubens de Jesus Lisboa nega atuação no desmanche de motocicletas roubadasOficina de conserto de veículos funciona na rua Thomaz Gonzaga, em Pernambués

Roubos de Veículos (DRFRV)
chegaram até ele após de-
núncias anônimas. Na loja,
policiais acharam três mo-
tos com restrição de roubo,
outras desmontadas e mui-
tas peças já cortadas e pre-
paradas para comercializa-
ção. No local, tambémhavia
algumas placas e documen-
tosdemotos, veículosnovos
para venda e de clientes.

Os mecânicos Carlos Al-
berto Santos deOliveira, Ro-
drigoNogueiradaSilvaeEd-

valdo Almeida Nascimento
também foram presos. Eles
trabalham na oficina e, se-
gundo a polícia, são respon-
sáveispordesmontarasmo-
tocicletas e separar peças.

Eles negam participação
no crime e dizemque só tra-
balhamna loja. “A gente não
tem nada com isso, não. So-
mos apenas mecânicos”,
afirmou Carlos Alberto ao
ser levado à delegacia.

Segundo Getúlio Barbosa,
coordenadordoServiçodeIn-

vestigação da DRFRV, suspei-
tos foram autuados em fla-
grante por receptação de veí-
culosroubadoseformaçãode
quadrilha.Elesnãopossuíam
passagem pela polícia.

“São dos clientes”
“Trabalho comodespachan-
te do Detran há mais de 15
anos, souvice-presidentedo
sindicato dos despachantes,
paidefamília.Tenhoumno-
me a zelar”, declarou Ru-
bens, ao negar que faça re-

ceptação de veículos rouba-
dos e comercialize peças.

Ele ainda disse desconhe-
cer a procedência dasmotos
deixadas na loja: “São dos
clientes. A polícia tem que
verificar se há motos rou-
badas aqui e solicitar que os
donos se justifiquem”.

O delegado Dermeval
Amoedo, titular da DRFRV,
afirmou que Rubens já era
investigado. “Ele joga as pla-
cas fora, corta os chassis e
vende as peças”, falou.

Na loja, havia
motos com
restrição de
roubo, outras
desmontadas e
peças cortadas
e preparadas
para venda

ROSELI SERVILHA

Motoristas da plataforma
digital de transporte indivi-
dual Uber se mobilizaram,
ontem, para fazer doação de
sangue na Fundação de He-
matologiaeHemoterapiada
Bahia (Hemoba).

A ação aconteceu um dia
após cerca de três mil ta-
xistas terem feito carreata
até a sede do Ministério Pú-
blico Federal, onde entrega-
ram um documento, pedin-
do providências para impe-
dir a operação do Uber em
Salvador, o que consideram
“concorrência desleal”.

A “resposta” dos condu-
tores do Uber começou com
uma concentração próximo
doantigoshoppingAeroclu-
be, na Boca do Rio, de onde
cerca de 100veículos se des-
locaram à sede da Hemoba,
na Av. Vasco da Gama.

Os carros tinhambolas de
soprar vermelhas pendura-
das, uma alusão às doações
de sanguea seremfeitas. Pa-
ra evitar congestionamen-
tos no trânsito, segundo um
dos organizadores, os mo-
toristas se dividiram em
comboios de 20 veículos.

Segundo David Spinola,
30, também organizador da

mobilização, a iniciativa foi
exclusivamente dos condu-
tores, sem vínculo com a
empresa Uber. Os motoris-
tas deste serviço evitaram
atrelar amobilização de on-
tem à movimentação orga-
nizada pelos taxistas no dia
anterior.

Fundação
Pelo lado da Fundação He-
moba, a coordenadora de
captação de doações, Iara
Matos,destacouaimportan-
ciadeações comoessas: “Pa-
ra a fundação, é extrema-
mente importante a parti-
cipação de grupos organiza-

dos comoobjetivo de vir até
aqui doar sangue”.

Atitudes como essa, diz a
coordenadora, estimulam
que outros grupos tomem
isso como exemplo. “Não
deixa de ser um despertar
para um processo de cida-

daniae, geralmente, sempre
acontece. Temos indicado-
res que comprovam. Quan-
do há uma mobilização por
parte de algum segmento,
no dia seguinte outros gru-
pos comparecem”, frisou.

A sede da Fundação He-

moba está localizada na la-
deira do Hospital Geral do
Estado (HGE) e funciona de
segunda a sexta-feira, das
7h30 às 18h30; e, aos sába-
dos, das 7h30 às 12h30. Há
unidades móveis que reco-
lhem doações pela cidade.

Leitor de A TARDE / Divulgação

Cerca de 100 condutores foram à Fundação Hemoba ontem, segundo organizadores
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MINGUANTE
ATÉ 1º/9

1 REMANSO

21° 30°
2 JUAZEIRO

21° 31°

3 PAULO
AFONSO

19° 30°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

19° 32°
5 IRECÊ

16° 26°
6 JACOBINA

17° 34°

7 FEIRA DE
SANTANA

19° 24°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

17° 30°
9 BARREIRAS

19° 32°

10 BOM JESUS
DA LAPA

19° 32°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

12° 22°
12 ILHÉUS

19° 26°

13 PORTO
SEGURO

19° 25°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

20° 33°
SALVADOR HOJE

23° 28°

SALVADOR AMANHÃ

22° 28°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo
para a capital baiana é de muitas nuvens e chuva. NOVA

2 A 9/9
CRESCENTE
10 A 16/9

CHEIA
17 A 22/9

NASCENTE
5h42

POENTE
17h29

HOJE
Baixa 2h45 0,4m
Alta 9h20 1,9m
Baixa 15h30 0,6m
Alta 21h45 1,8m

AMANHÃ
Baixa 4h05 0,5m
Alta 10h45 1,8m
Baixa 17h 0,6m
Alta 23h15 1,7m

SÁBADO
Baixa 5h30 0,5m
Alta 12h10 1,9m
Baixa 18h20 0,5m
Alta - -

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 13° 27°
Curitiba 12° 24°
Natal 22° 29°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 21° 29°
Rio 17° 26°
Recife 23° 28°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 8° 17°
H. Kong 23° 28°
Quebec 18° 26°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 19° 28°
Moscou 11° 22°
Luanda 21° 28°

OBITUÁRIO

BOSQUE DA PAZ

Carlos dos Santos
Cardoso faleceu em
residência, 25 anos,
solteiro, natural de
Salvador-BA

CAMPO SANTO

Cleusa Veloso da Silva
faleceu no Hospital
Santa Izabel, 77 anos,
natural de Santo
Amaro-BA

Edivaldo Vieira dos
Santos faleceu no
Hospital Geral do
Estado (HGE), 48 anos,

natural de
Ilhéus-BA

Lygia Maria Compodônio
Guimarães no Instituto
Cárdio Pulmonar, 78 anos,
natural de Maracás-BA

Maria do Carmo
Alves dos Santos
em residência,
59 anos, natural
de Salvador-BA

JARDIM DA SAUDADE

Nala Colares no
Hospital Português,
89 anos, casado, bancário,
natural de Araçuaí-MG

PRÊMIO CIDADES SUSTENTÁVEIS

Salvadorvenceemmobilidade
DA REDAÇÃO

Salvador recebeu,namanhã
de ontem, em São Paulo, o
prêmio Cidades Sustentá-
veis, com o 1º lugar na ca-
tegoria Mobilidade, e 2º, no
quesito Saúde.

A premiação, que reuniu
diversas capitais e municí-
pios do país que desenvol-
veram políticas públicas
bem-sucedidas e com resul-
tados concretos mensurá-
veis, veio por meio do Pro-
grama Cidades Sustentáveis
(PCS), organizado pelo Ins-

titutoEthose instituiçõesda
sociedadecivil ligadasàcau-
sa das melhorias urbanas.

Entre os índices que de-
ram vitória à capital baiana
está a reduçãonosacidentes
e mortes no trânsito e o au-
mento no percentual da fro-
ta de ônibus com acessibi-
lidade para pessoas comde-
ficiência.

A diminuição de 33% no
número de mortes no trân-
sito, entre os anos de 2012 e
2015, eadiminuição, emcer-
ca de 35%, nos acidentes
ocorridosemSalvador,além

do aumento de quase mil
coletivos da frota de ônibus
com acessibilidade para as
pessoas comdeficiência, co-
locaram Salvador na frente
de cidades como Fortaleza
(CE) e Rio das Ostras (RJ) na
categoria Mobilidade.

Mudanças
Entre as medidas imple-
mentadas estão a nova lici-
tação do serviço de trans-
porte coletivo por ônibus,
queviabilizouopagamento,
pelas concessionárias, de
R$ 180 milhões ao municí-

pio; renovação da frota em
operação; aumento do nú-
mero de ônibus com aces-
sibilidade, já com 92,4% da
frota; adoção de veículos
menos poluentes (padrão
Euro V); e implantação do
sistema de monitoramento
em tempo real por meio do
Centro de Controle de Ope-
rações (CCO).

Também está entre os
avanços a implantação de
tecnologia embarcada nos
ônibus, a exemplo de com-
putador de bordo e equipa-
mento de GPS.

SOLIDARIEDADE

MotoristasdoUber fazem
carreataparadoar sangue

PERNAMBUÉS Dono da oficina e vice-presidente do sindicato de despachantes, Rubens Lisboa é preso com mecânicos

Suspeitodemanterdesmancheépreso

ANDREZZA MOURA

Vice-presidente do Sindica-
to dos Despachantes de Veí-
culos e Documentos do Es-
tado da Bahia, o empresário
Rubens de Jesus Lisboa foi
preso, ontemàtarde,napró-
pria oficina de consertos de
motocicletas, na rua Tho-
maz Gonzaga, em Pernam-
bués – em frente à antiga
empresa de ônibus Vitral.

Investigadores da Delega-
cia de Repressão a Furtos e

Fotos Margarida Neide / Ag. A TARDE

Rubens de Jesus Lisboa nega atuação no desmanche de motocicletas roubadasOficina de conserto de veículos funciona na rua Thomaz Gonzaga, em Pernambués

Roubos de Veículos (DRFRV)
chegaram até ele após de-
núncias anônimas. Na loja,
policiais acharam três mo-
tos com restrição de roubo,
outras desmontadas e mui-
tas peças já cortadas e pre-
paradas para comercializa-
ção. No local, tambémhavia
algumas placas e documen-
tosdemotos, veículosnovos
para venda e de clientes.

Os mecânicos Carlos Al-
berto Santos deOliveira, Ro-
drigoNogueiradaSilvaeEd-

valdo Almeida Nascimento
também foram presos. Eles
trabalham na oficina e, se-
gundo a polícia, são respon-
sáveispordesmontarasmo-
tocicletas e separar peças.

Eles negam participação
no crime e dizemque só tra-
balhamna loja. “A gente não
tem nada com isso, não. So-
mos apenas mecânicos”,
afirmou Carlos Alberto ao
ser levado à delegacia.

Segundo Getúlio Barbosa,
coordenadordoServiçodeIn-

vestigação da DRFRV, suspei-
tos foram autuados em fla-
grante por receptação de veí-
culosroubadoseformaçãode
quadrilha.Elesnãopossuíam
passagem pela polícia.

“São dos clientes”
“Trabalho comodespachan-
te do Detran há mais de 15
anos, souvice-presidentedo
sindicato dos despachantes,
paidefamília.Tenhoumno-
me a zelar”, declarou Ru-
bens, ao negar que faça re-

ceptação de veículos rouba-
dos e comercialize peças.

Ele ainda disse desconhe-
cer a procedência dasmotos
deixadas na loja: “São dos
clientes. A polícia tem que
verificar se há motos rou-
badas aqui e solicitar que os
donos se justifiquem”.

O delegado Dermeval
Amoedo, titular da DRFRV,
afirmou que Rubens já era
investigado. “Ele joga as pla-
cas fora, corta os chassis e
vende as peças”, falou.

Na loja, havia
motos com
restrição de
roubo, outras
desmontadas e
peças cortadas
e preparadas
para venda

ROSELI SERVILHA

Motoristas da plataforma
digital de transporte indivi-
dual Uber se mobilizaram,
ontem, para fazer doação de
sangue na Fundação de He-
matologiaeHemoterapiada
Bahia (Hemoba).

A ação aconteceu um dia
após cerca de três mil ta-
xistas terem feito carreata
até a sede do Ministério Pú-
blico Federal, onde entrega-
ram um documento, pedin-
do providências para impe-
dir a operação do Uber em
Salvador, o que consideram
“concorrência desleal”.

A “resposta” dos condu-
tores do Uber começou com
uma concentração próximo
doantigoshoppingAeroclu-
be, na Boca do Rio, de onde
cerca de 100veículos se des-
locaram à sede da Hemoba,
na Av. Vasco da Gama.

Os carros tinhambolas de
soprar vermelhas pendura-
das, uma alusão às doações
de sanguea seremfeitas. Pa-
ra evitar congestionamen-
tos no trânsito, segundo um
dos organizadores, os mo-
toristas se dividiram em
comboios de 20 veículos.

Segundo David Spinola,
30, também organizador da

mobilização, a iniciativa foi
exclusivamente dos condu-
tores, sem vínculo com a
empresa Uber. Os motoris-
tas deste serviço evitaram
atrelar amobilização de on-
tem à movimentação orga-
nizada pelos taxistas no dia
anterior.

Fundação
Pelo lado da Fundação He-
moba, a coordenadora de
captação de doações, Iara
Matos,destacouaimportan-
ciadeações comoessas: “Pa-
ra a fundação, é extrema-
mente importante a parti-
cipação de grupos organiza-

dos comoobjetivo de vir até
aqui doar sangue”.

Atitudes como essa, diz a
coordenadora, estimulam
que outros grupos tomem
isso como exemplo. “Não
deixa de ser um despertar
para um processo de cida-

daniae, geralmente, sempre
acontece. Temos indicado-
res que comprovam. Quan-
do há uma mobilização por
parte de algum segmento,
no dia seguinte outros gru-
pos comparecem”, frisou.

A sede da Fundação He-

moba está localizada na la-
deira do Hospital Geral do
Estado (HGE) e funciona de
segunda a sexta-feira, das
7h30 às 18h30; e, aos sába-
dos, das 7h30 às 12h30. Há
unidades móveis que reco-
lhem doações pela cidade.

Leitor de A TARDE / Divulgação

Cerca de 100 condutores foram à Fundação Hemoba ontem, segundo organizadores
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SOL SOL E NUVENS SOL E CHUVA NUBLADO CHUVA CHUVA FORTE

salvador@grupoatarde.com.br

SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 8/8/2016 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA A5

CLIMA

NOVA
ATÉ 9/8

1 REMANSO

20° 33°
2 JUAZEIRO

18° 33°

3 PAULO
AFONSO

18° 32°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

17° 34°
5 IRECÊ

16° 31°
6 JACOBINA

16° 28°

7 FEIRA DE
SANTANA

17° 30°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

14° 32°
9 BARREIRAS

16° 34°

10 BOM JESUS
DA LAPA

18° 34°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

14° 28°
12 ILHÉUS

18° 27°

13 PORTO
SEGURO

19° 27°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

19° 35°
SALVADOR HOJE

21° 29°

SALVADOR AMANHÃ

21° 28°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo para
a capital baiana é de sol com muitas nuvens. CRESCENTE

10 A 17/8
CHEIA

18 A 24/8
MINGUANTE
25 A 31/8

NASCENTE
5h51

POENTE
17h28

HOJE
Baixa 0h50 0,3m
Alta 7h10 2,0m
Baixa 13h10 0,5m
Alta 19h20 1,9m

AMANHÃ
Baixa 1h25 0,4m
Alta 7h50 1,9m
Baixa 13h50 0,6m
Alta 20h00 1,8m

QUARTA
Baixa 2h10 0,5m
Alta 8h40 1,7m
Baixa 14h40 0,7m
Alta 20h55 1,6m

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 14° 31°
Curitiba 11° 14°
Natal 23° 29°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 21° 29°
Rio 21° 25°
Recife 23° 28°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 8° 17°
H. Kong 23° 28°
Quebec 10° 24°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 21° 30°
Moscou 13° 23°
Luanda 19° 27°

OBITUÁRIO

TIRA DÚVIDAS
Morte natural Procurar agência
funerária autorizada a obter guia de

sepultamento em cartório de Registro

Civil de Pessoas Naturais em Salvador,

com declaração de óbito assinada por

médico e documento da pessoa a ser

sepultada. Morte violenta É preciso

autorização judicial e atestado de óbito

assinados por médico legista do IML.

Cremação A pessoa deve ter

manifestado desejo em vida e o

atestado de óbito terá de ser assinado

por dois médicos, se a morte foi

natural. Sepultamento Pessoas

carentes podem obter auxílio na

Secretaria de Desenvolvimento Social

(71 3176 8000). Óbitos em finais de
semana Procure Abrigo de Roma ou

da Baixa dos Sapateiros

JARDIM DA SAUDADE

Geraldo Magalhães
Machado 69 anos,
solteiro, natural de
Salvador - BA

Simone Andrade
Quadros 58 anos,
solteira, natural de
Vitória da Conquista - BA

Augusto Cesar da Silva
Lacerda 67 anos,
solteiro, natural de
Salvador - BA

Alexandre Martins
Capistrano 42 anos,
solteiro, natural de São
Paulo - SP

BOSQUE DA PAZ

Izalino de Souza
Matos 113 anos, viúva,
natural de Jacaraci - BA

José Valmir dos Santos
Conceição 61 anos, viúvo,
natural de Laranjeiras - CE

Maria da Conceição
Guedes 80 anos, solteira,
natural de Salvador - BA

Edson Maques Bispo 65
anos, união estável, natural
de Salvador - BA

Manuel Curvelo dos
Santos 90 anos, casado,
natural de Simão Dias - SE

ENTRETENIMENTO Artista lança CD e
DVD no Anfiteatro Dorival Caymmi

Showde
Tatau lotao
Parqueda
Cidade

Joá Souza / Ag. A TARDE

O público cantou em coro músicas que marcaram a carreira do artista, como Ô Meu Pai e Mal Acostumada

ENTRETENIMENTO

Soteropolitanos aproveitamo
domingopara caçarpokémons
ALINE VALADARES

Domingo ensolarado no Fa-
roldaBarra:diapropíciopara
caçar um Pokémon. Esse é o
primeirofinaldesemanade-
pois do jogo ter sido lançado
no Brasil. E os amigos Bruno
Callegari, 25, e Graziele de
Oliveira, 28, ambos estudan-
tes de Enfermagem, nãoper-
deram a oportunidade.

Elesmarcaramparaseen-
contrar, justamente, para
brincar de Pokémon Go, e
afirmaramqueéumaforma

de lembrarodesenhodeno-
me homônimo. “Faz parte
da infânciadequalquerpes-
soa que foi criança nos anos
90”, declara Callegari.

Discussão
Do outro lado da praça es-
tavam também Erick Ben-
nett, 16,eRenanMarques,18,
jogando e falando sobre o
jogo. “No Shopping estava
cheiodepokémon.Euentrei
com 30 e saí com 70 cap-
turados”, diz Bennett, reve-
landoa sua táticapara atrair Os amigos Bruno e Graziela se encontraram no Farol da Barra para caçar os bichos

Margarida Neide / Ag. A TARDE

mais pokémons.
Nas redes sociais, a brin-

cadeirasetornoualvodedis-
cussões. Há quem reclame
que os jogadores ficam en-
tretidoscombichosdemen-
tira e esquecem os de ver-
dade. Para Bruno Callegari,
no entanto, são coisas dis-
tintas. “O jogo é apenas en-
tretenimento. Isso não im-
pede que as pessoas amem
seus bichinhos ”, diz Bruno,
que temuma cadela, Luna, e
participa de uma ONG que
cuida de animais.

ANA PAULA SANTOS

Fãs do cantor e compositor
Tatau lotaram o Anfiteatro
Dorival Caymmi na manhã
de ontem, no Parque da ci-
dade.Oex-integrantedaBan-
daAraketulançouMemórias,
o primeiro DVD e o segundo
CD da carreira solo.

“É ummomento único na
minha carreira, especial e
histórico. Quero comparti-
lhar essa felicidade que es-
tou sentindo com meu pú-
blico”, destacou.

O álbum, que foi gravado
napraia deCabo Frio, noRio
de Janeiro, conta com 13 fai-
xas e passeia por canções de
autoria do cantor e também
hits que fizeram sucesso na
voz de outros autores.

Emoção
A cuidadora de crianças

ÉricaMagalhães,20anos,foi
uma das fãs que chegaram
cedo ao Parque da Cidade
para garantir umbom lugar
e ficar pertinho do artista.

Érica acompanha o traba-

lho de Tatau há 17 anos e
afirmou não ter percebido
diferença entre a época em
queocantorintegravaaban-
da Araketu e, agora, em car-
reira solo. “Tatau já é um
nome consolidado no cená-
rio musical baiano”, consi-
dera Érica.
Integrantes do fã clube

nacional 100 % Tatau, fun-
dado em 2007 , também
marcaram presença no lan-
çamento do Cd e Dvd Me-
mórias. Antes da apresenta-
ção, Taiane Vitória, 29 anos,
esperavaoartistanaentrada
do camarim para entregar
umbuquêdefloresedarum
abraço.
Questionada sobre a ex-

pectativa para o show, a fã
respondeu que estava bas-
tante ansiosa. “Agalerado fã
clube fica muito ansiosa
porque o acompanhamos
desde o momento em que
ele começou a compor”, dis-
se Taiane.
Comquase30anosdecar-

reira, Tatau afirmou que o
novo álbum é fruto de um

trabalho coletivo. “Dedica-
mosmuito tempo e atenção
a este trabalho, que resultou
emumálbumcomclássicos,
músicas inéditas e algumas
regravações de sucesso da
música baiana”, contou.
Oartistaabriuoshowcom

canção Araketu é bom de-
mais e levou o público ao
delírio. Os fãs cantaram em

coro outras regravações co-
nhecidas que marcaram a
carreira do artista, como Ô
Meu Pai, Mal Acostumada,
AvisaaVizinha (VixeMaria),
entre outras canções.
O evento foi apresentado

peloatorLuísMirandaecon-
tou, ainda, com as partici-
pações especiais das bandas
Ilê Aiyê e Olodum.

O ex-integrante
da Banda
Araketu lançou
Memórias, o
primeiro DVD
da carreira solo

“É um grande
momento na
minha carreira,
muito especial
e histórico”
TATAU cantor e compositor

CURTAS

Família de produtor faz protesto

Amigosefamiliaresdopro-
dutor de eventos Leonardo
Moura, 30 anos, morto no
bairro do Rio Vermelho, se
reuniramnamanhã de on-
tem,nobairrodaBarra, pa-
ra homenageá-lo e cobrar
mais detalhes do inquérito
que investigouas causas da
morte. Segundo a polícia,
Leonardomorreu após cair
de uma balaustrada na
Praia da Paciência. A famí-
liaacredita,noentanto,que
ele foi vítimadeumacrime
de homofobia, após deixar
a boate San Sebastian. O
grupo, formado por cerca

de 20 pessoas, saiu do Cris-
to em direção ao Farol. Eles
formaram uma roda e fi-
zeram uma oração.

VERSÃO DA POLÍCIA
É QUESTIONADA

Segundo a polícia, o
produtor Leonardo
Moura morreu após cair
de uma balaustrada, no
Rio Vermelho. Já a
família acredita que ele
foi vítima de homofobia

Caminhada no
Cidade Jardim
Moradores do Cidade Jar-
dim fizeramuma caminha-
dapelobairro, namanhãde
ontem, solicitando melho-
rias.Osparticipantesreivin-
dicam a construção de uma
áreadelazeresociabilidade,
a preservaçãodeumamata,
que possui cerca de 12 m², e
pretendem criar uma asso-
ciaçãodemoradores.Osma-
nifestantes também recla-
maram dos transtornos en-
frentados na Rua Eleomar
Calmon, por conta do tam-
ponamento de um dos tre-
chos do Rio Lucaia.



165

1
2

3

4 5 6

7
8

9

10

11 12

13

14
*

SOL SOL E NUVENS SOL E CHUVA NUBLADO CHUVA CHUVA FORTE

CLIMA
salvador@grupoatarde.com.br

SALVADOR QUINTA-FEIRA 13/10/2016A6 SALVADOR REGIÃO METROPOLITANA

CHEIA
16 A 21/10

1 REMANSO

22° 32°
2 JUAZEIRO

22° 34°

3 PAULO
AFONSO

21° 33°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

21° 34°
5 IRECÊ

18° 29°
6 JACOBINA

19° 28°

7 FEIRA DE
SANTANA

21° 29°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

19° 31°
9 BARREIRAS

21° 34°

10 BOM JESUS
DA LAPA

21° 34°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

16° 24°
12 ILHÉUS

21° 27°

13 PORTO
SEGURO

21° 26°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

21° 33°
SALVADOR HOJE

23° 27°

SALVADOR AMANHÃ

22° 27°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo para
a capital baiana é de sol e períodos de chuva. MINGUANTE

22 A 29/10
NOVA

30 /10 A 6/11
CRESCENTE
ATÉ 15/10

NASCENTE
5h09

POENTE
17h31

HOJE
Alta 1h15 1,97m
Baixa 7h40 -0,1m
Alta 13h31 2,09m
Baixa 20h00 -0,08m

AMANHÃ
Alta 1h58 2,11m
Baixa 8h16 -0,1m
Alta 14h14 2,24m
Baixa 20h39 -0,05

SÁBADO
Alta 2h40 2,23m
Baixa 8h56 -0,02m
Alta 14h58 2,34m
Baixa 21h19 -0,1m

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 18° 29°
Curitiba 17° 22°
Natal 23° 29°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 22° 29°
Rio 19° 23°
Recife 29° 25°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 8° 19°
H. Kong 19° 25°
Quebec 6° 20°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 15° 21°
Moscou 2° 4°
Luanda 23° 29°

OBITUÁRIO

JARDIM DA SAUDADE

Domingos de Jesus,
99 anos, natural de
Maragojipe-BA

Alexildo Pelagio
Gonçalves, 88 anos,

natural de Bonito-MS

Maria Celeste Rego
Batista, 51 nos, natural
de Salvador-BA

José Augusto Jesuíno dos
Santos, 86 anos, natural

de Salvador-BA

CAMPO SANTO

Ana Vitória Almeida
Sousa, 5 anos, natural
de Salvador-BA

Anderson Oliveira de
Aquino, 22 anos, natural
de Salvador-BA

Antonia Soares Quintas
92 anos, natural de
Portugal

Antonio Gonçalves,
82 anos, natural de
Salvador-BA

Arnaldo Silva, 80 anos,
de Maragojipe-BA

Claudionor Carvalho
Amorim, 66 anos,

natural de Salvador-BA

Geraldo Paula
Cavalcante, 84
anos, natural de
Maranguape-CE

João Antonio Teixeira,
74, natural de Irecê-BA

Jose Claudio da Cruz, 49,
natural de Salvador-BA

Maria Perpetua Soares
da Paixão, 86 anos, de
Senhor do Bonfim-BA

BOSQUE DA PAZ

Gabriela dos Santos
Aurelio, 36 anos,
solteira, de Salvador-BA

Valdo de Araújo Passos
60 anos, casado, natural

de Sapeaçu-BA

Dermeval de Carvalho
Vigas, 83 anos, casado,
natural de Salvador-BA

Maria da Conceição
Costa Prazeres, 88 anos,
solteira, natural de Santo
Antônio de Jesus-BA

Teodoro José de Lima, 91
anos, casado, de Salvador

Francisco Alves da Silva,
74 anos, casado, natural
de Pau dos Ferros-RN

Raimundo Ribeiro
Carvalho, 68 anos,
casado, de Amargosa-BA

José Borges Santana, 71
anos, separado, natural de
Salvador-BA

PROJETO OSBACURIS

Osba realiza feira experimental
e concertonoPalacetedasArtes
MARJORIE MOURA

Cerca de mil pessoas de to-
das as idades encheram as
dependências do Palacete
dasArtes,naGraça,parapar-
ticipar da programação es-
pecial promovida pela Or-
questra Sinfônica da Bahia
(Osba) em comemoração ao
Dia das Crianças.

O projeto Osbacuris teve
entrada gratuita e foi divi-
dido na Feirinha para Expe-

rimentação Infantil e no
Concerto Especial da Osba
com execução da peça “Pe-
dro e o Lobo”, do compositor
russo Sergei Prokofiev.
Foram montados seis es-

paços no jardins do museu,
quatro dedicados a um nai-
pe (cordas,madeiras,metais
e percussão), e dois para re-
gênciaecomposição.Osmú-
sicos tocaram peças conhe-
cidas do universo infantil.
Alémde ouvir as canções, os

pequenos puderam ter con-
tato com os instrumentos.
Maria Lucia Santos levou

sua filha Tainá, de 12 anos,
para conhecer o mundo da
música. “Quis mostrar a ela
o que a gente só vê pela TV”,
explicou. O maestro Carlos
Prazeres, regente titular e
curador artístico da Osba,
disse ter ficado surpreso e
encantadocomonúmerode
pessoas que foram presti-
giar o projeto.

Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Músicos da orquestra tocaram peças do universo infantil

DIA DAS CRIANÇAS Com repertório e figurinos inspirados na data, cantora anima público infantil

Vestidadeheroína,AlinneRosa
faz shownoParquedaCidade
ANA CELY LOPES

Vestidadeheroína,acantora
Alinne Rosa agitou a garo-
tada namanhã de ontemno
Anfiteatro Dorival Caymmi,
no Parque da Cidade. Alinne
iniciou o show em home-
nagem ao Dia das Crianças
como trecho damúsica Isso
aqui é Salvador: “Feriado em
Salvador, feriado na Bahia.
Eu te ligo para umalô e você
nem sequer bom dia”.

Com repertório e figurino
inspiradosnadata,acantora
se apresentou vestida com
um maiô e capa preta. Ta-
tiane Reis, 35 e Rubens Su-
zart, 36, levaramDaviLuiz,4,
para brincar no Parque da
Cidade e aproveitaram para
curtir o show.

“Gostei muito de vir aqui
hoje. Faltam opções acessí-
veis para as crianças, além
de shoppings”, afirmou Ru-
bens, enquantoDavi brinca-
va. Quando indagado sobre
o que o filho tinha gostado
de fazer, o menino inter-
rompeu, alegre: “Foi legal ir
na moto (de brinquedo)!”.

Animação
O clima de animação das
crianças não foi contido
nem mesmo após a chuva
que caiu durante a apresen-
tação, o que fez com que al-
gumas pessoas buscassem

abrigo.
A falta de cobertura foi

uma questão levantada por
Marcos Aurélio Pinho, 48 e
Cristiane Pinho, 40, pais de
Isabela,10eLucas,13.“Gostei
do parque, mas se chover
molha tudo. Se o calor es-
tiver muito forte também
não há lugar para se pro-

teger”, disse Cristiane.
Para Marcos Aurélio, a ci-

dade carece de programa-
ções infantis. “Seria bacana
se houvesse continuidade
dessas ações na cidade. Pelo
menos, de 15 em 15 dias,
eventos infantise familiares
espalhados pelos diversos
bairros de Salvador”, disse.

Lúcio Távora / Ag. A TARDE

Show da cantora reuniu pessoas de diferentes idades no Anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade

“Faltam opções
de lazer mais
acessíveis para
as crianças”
RUBENS SUZART, 36 anos

PATAMARES

Crianças da
AMA recebem
visita do cantor
Márcio Victor

ITANA SILVA

Nemachuvaquecaiuontem
foi capazdeatrapalharaale-
gria das crianças da Asso-
ciação de Amigos dos Au-
tistas da Bahia (AMA), em
Patamares.Elasreceberama
visita do cantor Márcio Vic-
tor, que fez uma surpresa
para os pequenos.

Além de músicas, brinca-
deiras e guloseimas, foi
inaugurada também a pis-
cina que auxilia no desen-
volvimento das 201 crianças
que fazem parte da entida-
de. A AMA realiza atendi-
mento pedagógico e busca
proporcionar saúde, lazer,
trabalho e inserir as pessoas
autistas na sociedade.

A reforma da piscina foi
financiada por umgrupode
empresários que resolveu
apadrinhar a instituição, in-
centivadospelojornalistaZé
Eduardo. Ele conta que, há 11
anos, fez uma matéria no
local e viu as necessidades
da instituição: “Procurei es-
se grupo de amigos e come-
çamos a nos mobilizar”.

De acordo com a funda-
doradaentidade,RitaBrasil,
a piscina estava desativada
háoitomeses:“Essareforma
é importante porque a pis-
cina é um recurso utilizado
para estimular o desenvol-
vimento das crianças autis-
tas. Agora podemos dar seg-
mento ao nosso trabalho”.

Segundo o empresário
Paulo Tuchê, foram arreca-
dados R$ 20 mil em dois
dias: “Conseguimos esse re-
curso tanto para a reforma
quanto para manter um
fundo de caixa que vai aju-
dar a AMA por um tempo”.

Cuidado
Mãe de Caio Vinícius, 9, a
doméstica Giliane Passos,
33, estava feliz: “A AMA é tu-
do em nossa vida. Aqui, a
gente aprende como cuidar
e como lidar com nossos fi-
lhos no dia a dia”, disse.

O próximo passo dos pa-
drinhos da instituição é ar-
recadar fundospara reparos
emergenciais. Para isso, o
grupo pretende realizar
uma corrida, prevista para
acontecer no segundo do-
mingo de janeiro.

CURTAS

Missa celebra
Dia da Espanha
Uma missa celebrada on-
tem, na capela do Hospital
Espanhol,marcouascome-
morações do Dia Nacional
da Espanha em Salvador. A
cerimônia foi conduzida
pelo arcebispo de Salvador
DomMuriloKrieger.Apro-
gramação iniciada ontem
segue com abertura à vi-
sitação pública, entre os
dias 18 e 22 , donavio escola
daMarinha da EspanhaVe-
leiro Juan Sebástian Elca-
no. Militares do Exército
Brasileiro,dasMarinhasda
Espanha e do Brasil farão,
nopróximodia 19,umaho-
menagem ao almirante es-
pano-brasileiro Fradique
de Toledo.

“Seria bacana
se ações como
essa fossem
permanentes”
MARCO AURÉLIO PINHO, 48 anos

Missa 1 ano de saudade
Os familiares de

Gildo Lemos Couto

Convidam parentes e amigos para a cele-
bração da Missa de um ano de falecimen-
to. 13/10/2016 às 18:30 (quinta feira)
Paróquia de São Pedro (Praça da Piedade).
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LUANA ALMEIDA

Há cerca de três anos, ir à
praia deixou de fazer parte
da rotina da aposentada
Márcia Regina Soares, 61,
que reside em Stella Maris
háquase trêsdécadas.O lixo
espalhado pela areia, a falta
de ordenamento das barra-
cas e a situação precária dos
banheiros públicos fizeram
comqueelaabandonassees-
te lazer, sobretudoaos finais
de semana.
Apesar dos problemas re-

lacionados à infraestrutura,
nopróximoano,apraiacon-
correrá ao selo Bandeira
Azul, certificação interna-
cional concedida pela orga-
nização não governamental
Foundation for Environ-
mental Education (FEE) a
praias emarinas ao redordo
mundo.
Para tanto, o local deve

cumprir 34 exigências, re-
lacionadas a normas relati-
vas à qualidade ambiental,
bem-estar, segurança e in-
fraestrutura, a partir de cri-
térios vinculados a temas
como Educação e Informa-
ção Ambiental; Qualidade
da Água; Gestão Ambiental;
e Segurança e Serviços.
Para pleitear a certifica-

ção, serão iniciadas, no co-
meço de 2017, obras para a
requalificaçãodoscincoqui-
lômetros da orla de Stella
Maris, incluindoaspraiasdo
Flamengo e de Ipitanga.
O projeto de reforma, sob

a responsabilidade da Fun-
dação Mário Leal Ferreira
(FMLF), vai envolver áreas
verdes e urbanas, além de
261metros quadrados de es-
paços construídos.
A requalificação terá um

investimento de R$ 38 mi-

lhões por meio de contrato
de financiamento junto ao
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), por
meio do Programa de De-
senvolvimento do Turismo
(Prodetur).Aprevisãoinicial
é que a obra seja finalizada
em meados de 2018.
A expectativa da prefeitu-

ra é que, três meses após a

Fotos Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Projeto de reforma envolverá áreas verdes e urbanas

STELLAMARISPODE
SER ‘BANDEIRAAZUL’
REQUALIFICAÇÃO Para concorrer à certificação internacional, obras
serão iniciadas nos cinco quilômetros da orla no começo de 2017

METAÉ INCLUIRTODASASPRAIAS
A intenção da Secretaria de
Cidade Sustentável (Secis) é
que, nos próximos anos, to-
das as praias da capital baia-
na possam receber, pouco a
pouco, a Bandeira Azul.

O processo de inclusão
das praias neste tipo de cer-
tificação internacional, se-
gundoo titular dapasta, An-
dré Fraga, integra parte do
Plano de Gerenciamento
Costeiro da cidade.

“Existe uma orientação
para que todas as praias de
Salvador tenhamaBandeira
Azul. No entanto, isso é um
grande desafio para nós,
pois temos que resolver
questões que demandam

tempo, como a balneabili-
dade e a gestão do local pela
comunidade”, afirmou

Até lá,os frequentadorese
comerciantes terão que dri-
blar os incontáveis proble-

masdeinfraestruturaaofre-
quentar a praia. O barra-
queiro Luciano Antônio de
Jesus, 45, aguarda, ansioso,
pela requalificação de Stella
Maris.
Há cerca de 30 anos, o co-

merciante, que trabalha de
formaautônoma,vendecer-
veja, refrigerantesepetiscos
em uma barraca com estru-
tura improvisada.
“A gente tenta, ao máxi-

mo, deixar o lugar apresen-
tável, mas é muito difícil
quando a gente não dispõe
de lixeira e banheiro ade-
quado para oferecer aos
clientes. Sóme restamanter
omeuespaço limpoecuidar

do verde ao redor”, contou.

Certificação
O programa Bandeira Azul,
criado em 1987 na Europa,
chegouaoBrasil em2004.O
objetivo da iniciativa é ele-
var, por meio das exigên-
cias, o grau de conscienti-
zação dos cidadãos e gesto-
res para a necessidade de
proteger o ambiente mari-
nho e costeiro.
“A Bandeira Azul consiste,

também, em umamudança
de comportamento ede ges-
tãoresponsáveldomeioam-
biente”, completou a direto-
ra técnica do programa no
Brasil, Leana Bernardi.

Em Salvador,
apenas a praia
da Ponta de
Nossa Senhora
de Guadalupe
é certificada

assinatura do contrato de fi-
nanciamento, ocorra a lici-
tação dos recursos. “Apenas
o projeto foi concluído. A
prefeitura ainda aguarda os
recursos para licitar a obra
via Prodetur. O processo já
está avançado em Brasília
junto ao governo federal, na
SecretariadoTesouroNacio-
nal. De lá, precisa ser apro-

vado no Senado”, explicou o
secretário da Casa Civil, Luiz
Carreira.

Preservação
Com a certificação, o secre-
tário de Cidade Sustentável
(Secis), André Fraga, preten-
de que as áreas verdes e os
atributos naturais da praia,
como as áreas de restinga,
sejam preservadas.
“A orla de StellaMaris ain-

da preserva muitos atribu-
tos naturais. A ideia é man-
teressacaracterísticaeagre-
garinfraestruturaadequada
para a prática de esportes e
lazer em geral. Desde o ano
passado, estamos fazendo a
análise complementar das
águas, que vem apresentan-
do bons resultados”, afir-
mou Fraga.
Ao todo, está prevista a

instalação de 24 quiosques
para comercialização de ali-
mentosebebidas, comoaca-
rajé, água de coco e comidas
típicas. Além disso, em toda
a extensão, serão erguidas
dez quadras esportivas, um
estacionamento com acesso
à praia, ciclovia, pergolado,
paisagismo, espaçospara io-
ga e meditação, deck e mi-
rante para observação do
mar e prática de exercícios,
parques infantis, área para
piquenique, trilhas, horto,
pista de patins e elementos
de acessibilidade.
A obra, de acordo com o

secretário Luiz Carreira, vai
seguir o mesmo conceito
das intervenções realizadas
em Piatã e Itapuã. “O cal-
çadão será modernizado,
com novo paisagismo, mi-
rante, espaço para massa-
gem, base de apoio aos es-
portes náuticos, pistas para
patins entre outros”, listou.

Barraqueiro Luciano se diz ansioso pelas melhorias

Divulgação

Praia terá que
somar 34 itens
exigidos por ONG
para obter selo

Estruturas improvisadas
As barracas de praia funcionam sem
infraestrutura de cobertura, água e energia

Vegetação negligenciada
Por causa da erosão, alguns coqueiros estão
prestes a cair em determinadas áreas da praia

Guarda sem proteção
Salva-vidas que atua em Stella Maris utiliza lona
e folhas de coqueiros para se proteger do sol

Banheiros como abrigo
Na praia, banheiros químicos são usados como
abrigo pela população em situação de rua
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ILHA DOS FRADES Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe é inscrita no programa Bandeira Azul, de nível internacional

PRAIABAIANADISPUTASELOAMBIENTAL

ANDERSON SOTERO

A praia de Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe, na
Ilha dos Frades, é a primeira
candidata do Norte-Nordes-
te a concorrer a um selo de
qualidade ambiental de re-
conhecimento internacio-
nal.O resultadodaavaliação
está programado para outu-
bro deste ano.

O trecho litorâneo de 385
metros na Baía de To-
dos-os-Santos foi inscrito
em janeiro pelo município
de Salvador no programa
Bandeira Azul. Trata-se de
uma ação de certificação in-
ternacional voltada para
praias e marinas que aten-
dem a 34 pré-requisitos de
qualidade socioambiental.

A primeira fase é a ins-
crição na etapa-piloto, pe-
ríodoemqueénecessário se
adequar às exigências do se-
lo, que leva o mesmo nome
do programa. Ontem, uma
placa representativa da eta-
pa-piloto do programa foi
lançada na ilha. A certifica-
ção é concedida pela orga-
nização não governamental
Foundation for Environ-
mental Education (FEE –
Fundação para Educação
Ambiental).

Para atender às exigên-
cias, a Fundação Baía Viva
(organização de empresá-
rios com foco na Baía de To-
dos-os-Santosequetempar-
ceria com a prefeitura) con-
tratou a Preamar Gestão
Costeira, uma empresa de
consultoria formada por
oceanógrafos e especializa-
da em gestão costeira.

Requisitos
De acordo com o diretor ad-
ministrativo da Preamar,
BrunoBalbi,90%dospré-re-
quisitos já estão finalizados.
Orestante, comofinalização
do píer e corrimão no cor-
redor de acesso, deverá ser
concluído até outubro,
quando um júri internacio-
nal do programa se reunirá
em Copenhague, na Dina-
marca, para decidir quem
será contemplado. Antes, no
entanto, a candidata ainda
enfrentará em julhoumjúri
nacional em Brasília.

Na próxima segunda-fei-
ra, será a vez de entregar a
documentação preliminar

para a coordenadora nacio-
nal do programa, Leana Ber-
nardi. “Eles vãome entregar
um relatório com tudo que
foipropostoeoqueestá sen-
do cumprido com relação às
34 exigências. A preparação
da praia está em franco an-
damento. Tem que estar to-
talmente pronto até o dia de
entrega da bandeira”, afir-
mou Leana, que também
elaborará uma avaliação da
praia que será submetida ao
júri nacional.

“Inicialmente,eunãovejo
nenhuma dificuldade, mas
o júri nacional vai avaliar.
Elespodemsugerir algumas
recomendações. A ideia é
que o município evolua o
trabalho”, acrescentou.

Diagnóstico
Na ilha, que está localizada
em uma área de proteção
cultural e paisagística, há
cerca de 50 moradores que
vivem do turismo. O diretor
administrativo da Preamar
contou que em julho do ano
passado eles começaram a
realizar um diagnóstico de
infraestrutura, serviços,
acessosemonitoramentode
recifes de corais, entre ou-
tros aspectos. Esse primeiro
trabalho durou três meses.

Em seguida, foi elaborado
um plano de gestão para
atender aos critérios que en-
volvem aspectos como aná-
lise de qualidade da água,
salva-vidas, banheiros, re-
cepçãodos turistas, posto de
primeiros socorros,monito-
ramento de recifes de corais
e educação ambiental, entre
outros. Acrescentou que,
desde o início do processo, a
Preamar tem trabalhado
educação ambiental com a
comunidade.

“A gente não vai ficar aqui
para sempre.Quemtemque
continuar cumprindoos cri-
térios é a comunidade. Por
isso é importante a educa-
ção ambiental. Hoje, as es-
cunas chegam até a areia.
Isso não pode. Todas as em-
barcações devem chegar pe-
lo píer que está sendo cons-
truído”, afirmou Balbi.

Para manter a bandeira, o
município tem que anual-
mentecomprovarqueoscri-
tériosestãosendomantidos,
sob pena de ter o selo re-
tiradodo local. SegundoBal-

Fotos Joá Souza / Ag. A TARDE

A Ilha dos Frades é
um dos locais mais
visitados na Baía da
Todos-os-Santos

bi, um dos principais obje-
tivos é a atração de turistas
de outros países. Somente
na Espanha, há 600 locais
com bandeiras azuis.

“Oprogramatemcritérios
exigentes. O grande benefí-
cio é saber que se pode ir a
uma praia limpa, segura,
com acessibilidade. É uma
preocupação com o usuário
e com a preservação”.

Presidente da Fundação
Baía Viva, Isabela Suarez
destacou: “Já atuamos na
Ilha dos Frades e identifica-
mos um potencial turístico
muito grande. O selo é o re-
conhecimento mais impor-
tante domundo. Se tudo der
certo, a gente coloca a ilha
nas rotas internacionais e
traz fortalecimento econô-
mico para a comunidade”.

Morador da Ilha dos Fra-
des há 32 anos, o artesãoDo-
mingos de Souza, 62, con-
sidera positiva a iniciativa.
“Acho ótimo. Quanto mais
turistas, melhor”.

O agente de viagens Moi-
sés Cafezeiro também apro-
vou o pedido do selo. “Va-
mos trazer um tipo de tu-
rista mais apurado na ques-
tão do meio ambiente e que
evita qualquer tipo de po-
luição”, frisou.

Expansão
De acordo com o secretário
da Cidade Sustentável, An-
dré Fraga, a prefeitura pre-
tende estender a ação. Co-
gitam-se praias como Stella
Maris, Itapuã, Ipitanga, Fla-
mengo e Porto da Barra. “No
Brasil, o selo não é tão co-
nhecido, mas o turista eu-
ropeu valoriza muito isso. A
comunidade de Stella Maris
já pediu a Bandeira Azul
quando consultamos para o
projeto de requalificação da
orla”, disse.

Alémda praia de Ponta de
Nossa Senhora de Guadalu-
pe, outras três praias tam-
bém são candidatas. A praia
doTombo (SP) ePrainha (RJ),
que tentam a renovação do
selo, e a praia de Palmas, em
Santa Catarina. Outras três
marinas também se inscre-
veram. Duas que também já
têm o selo, a Marinas Na-
cionais, no Guarujá (SP), e a
Costabella, em Angra dos
Reis (RJ), e a Marina Caiçara,
em Marechal Deodoro (AL).

Praia principal tem estrutura para atender turistas que fazem roteiros náuticos

Píer recebe muitas escunas que, sobretudo no verão, realizam tours pelas ilhas

“O júri
nacional vai
avaliar. Eles
podem sugerir
recomendações”
LEANA BERNARDI, coordenadora

“O programa
internacional
Bandeira Azul
tem critérios
exigentes”
BRUNO BALBI, da Preamar

“Acho ótimo (o
selo). Quanto
mais turistas
na ilha,
melhor”
DOMINGOS SOUZA, morador
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6!NAS RUAS SALVADOR Massa!

Terça-feira, 6 de outubro de 2015

LOBATO

Famílias
saem às
pressas de
imóveis

Alunos e professores do CISO passam mal após inalar produto

químico. Segundo a diretora, mais de 500 ti
veram mal-estar

Que susto!
Diretora do Colégio

Sesquicentenário
teve que chamar o

Corpo de Bombeiros

Trecho da BA-093
será interditado

Precaução
Uma equipe do
órgão providen-
ciou a transfe-
rência da família
dona do imóvel,
após o ocorrido,
no domingo. Por
segurança, 12 fa-
mílias foram
transferidas.

l FRANCO ADAILTON
Moradores da Boa Vis-
ta do Lobato tiveram
que evacuar os imó-
veis às pressas, na ma-
nhã de ontem, depois
que um enorme buraco
se abriu sob um imó-
vel localizado em cima
do túnel do Corredor
Transversal Alimenta-
dor I, que ligará a ave-
nida Pinto de Aguiar à
avenida Suburbana.
Orçada em R$ 1,2 bi-
lhão, a intervenção é
uma via de 13 quilô-
metros, que começa
em Patamares, passa
pela avenida Pinto de
Aguiar, se conecta com
a avenida Gal Costa
por um túnel, alcança
Pirajá e termina no
Lobato. Por meio de
nota, a Conder – que
contratou o Consórcio
Transoceânico Salva-
dor (CTS) para execu-
tar a obra – informou
que “ocorreu uma fuga
de material sob o piso
de uma casa na rua
Osvaldo Martins de
Castro”.

OBRAS

Hoje e amanhã serão
instaladas as vigas-ram-
pa da passarela de Pal-
mares, localizada no
km-10,3 da rodovia
BA-093, município de
Simões Filho, na região
metropolitana de Salva-
dor (RMS). Para reali-
zar a operação, a Con-
cessionária Bahia Norte
informa que uma das
faixas da pista e o acos-
tamento serão interdita-
dos hoje, entre 8h e 16h,
quando a montagem se-
rá feita no sentido Ca-
maçari. Os motoristas
terão como opção a fai-
xa de velocidade.

Polícia vai
investigar
Sobre o caso, a di-
retora Rilda Faislon
deu sua opinião.
“Acreditamos que
possa ter sido arre-
messada (produto
químico) da parte
externa, pelo muro,
mas é uma suposi-
ção. Só após a pe-
rícia é que sabere-
mos do que se trata
e como foi que veio
parar aqui no inte-
rior da escola”, ex-
plicou.
Uma queixa foi re-
gistrada na delegacia
local e uma perícia
foi solicitada para o
Departamento de
Polícia Técnica (DPT).
As aulas foram nor-
malizadas no perío-
do da tarde. O CISO
possui cerca de 900
alunos matriculados
nos turnos matutino
e vespertino. A uni-
dade é mantida pelo
Centro de Integração
Social, que tem par-
ceria com o Estado e
o Município.

Itabuna
Escola é evacuada
após cheiro forte

l ALEAN RODRIGUES
redacao@jornalmassa.com.br
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O CISO é uma escola da rede

estadual de Itabuna, que fica

no bairro de Fátima

Cercade500alunosdo
Colégio Sesquicente-
nário (CISO), da rede
estadual de Itabuna (a
434 km de Salvador),
nobairrodeFátima, ti-
veram que deixar a es-
cola em caráter de ur-
gêncianamanhãdeon-
tem, após um forte
cheiro de produto quí-
mico ter tomado as sa-
las de aula. Resultado:
alunos e professores
passarammal.

As aulas foram sus-
pensas no período da
manhã e três pessoas
foram encaminhadas
para o Hospital Ma-
noel Novaes, na pró-
priacidade.
De acordo com a di-

retora da unidade, Ril-
da Faislon, as aulas fo-
ram iniciadas normal-
mente, mas por volta
das 8 horas alguns alu-
nos e professores co-
meçaram a se sentir
malefoinotadoqueum
forte cheiro de alguma

substância química,
mais parecida comgás,
estava exalando forte-
mente.
Por medida de segu-

rança, toda a escola foi
evacuadaeajudafoiso-
licitada. “Os alunos e
os professores recla-
maramdeardêncianos
olhos e na narina e de
um ressecamento na
garganta. Acionamos
imediatamente o Cor-
po de Bombeiros para
que tomassem as me-
didas cabíveis e o Sa-

mu, para que prestas-
semoatendimento aos
que estavam passando
mal”, afirmou a direto-
raRilda.
Trêsalunosque fica-

ram com dificuldades
de respirar foram en-
caminhados para o
hospital da cidade, on-
de permaneceram em
observação e foram li-
beradosaindanoinício
da tarde de ontem. Até
omomento,nãosesabe
qual foi a substância
quegerouomalestar.

NA PITUBA

to triste em começar a
semana com mais uma
notícia de vandalismo.
Salvador também é
sua casa! Vamos cui-
dar dela com carinho e
respeito!”. A caixa será
substituída hoje e está
sendo avaliada a pos-
sibilidade de evitar
novos atos de vanda-
lismo. “Estamos estu-
dando colocar câmeras
ou outra ação para ini-
bir os ataques”.

Vândalos tocam fogo
em caixa coletora
lMEIRE OLIVEIRA
Um equipamento de
coleta seletiva instala-
do pela Secretaria Ci-
dade Sustentável (Se-
cis) foi destruída por
um incêndio. A caixa
estava localizada na
avenida Manoel Dias
da Silva, na Pituba. Na
conta de uma rede so-
cial, o prefeito ACM
Neto publicou uma
mensagem com rela-
ção ao ocorrido. “Mui-

JOÁ SOUZA

Anote aí
Denúncias de danoao patrimônio
público podem serfeitas para a
Guarda Municipal(3202-5312) ou à
polícia (190).

Massa 06//10/205
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CHEIA
ATÉ 20/12

1 REMANSO

23° 32°
2 JUAZEIRO

23° 36°

3 PAULO
AFONSO

23° 37°

4 FORMOSA
DO RIO PRETO

20° 31°
5 IRECÊ

20° 32°
6 JACOBINA

21° 32°

7 FEIRA DE
SANTANA

22° 32°

8 LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES

18° 28°
9 BARREIRAS

20° 32°

10 BOM JESUS
DA LAPA

21° 34°

11 VITÓRIA DA
CONQUISTA

17° 28°
12 ILHÉUS

22° 30°

13 PORTO
SEGURO

22° 29°

14 SANTA MARIA
DA VITÓRIA

21° 33°
SALVADOR HOJE

24° 30°

SALVADOR AMANHÃ

23° 28°
CPTEC INFORMA Hoje, a previsão do tempo para
a capital baiana é de nebulosidade e chuva pela tarde. MINGUANTE

21 A 28/12
NOVA

29/12 A 4/1
CRESCENTE
5 A 11/1

NASCENTE
5h02

POENTE
17h56

HOJE
Alta 04h39 2,45m
Baixa 10h36 -0,19m
Alta 16h52 2,47m
Baixa 23h02 -0,2m

AMANHÃ
Alta 05h26 2,36m
Baixa 11h19 -0,3m
Alta 17h36 2,38m
Baixa 23h46 -0,14m

SÁBADO
Alta 06h13 2,22m
Baixa 12h02 -0,44m
Alta 18h22 2,25m
Baixa - -

TEMPERATURAS
Brasil Mín. Máx.
Brasília 17° 26°
Curitiba 13° 19°
Natal 24° 31°

Brasil Mín. Máx.
J. Pessoa 23° 31°
Rio 21° 25°
Recife 26° 31°

Mundo Mín. Máx.
Bogotá 9° 22°
H. Kong 8° 14°
Quebec -25° -6°

Mundo Mín. Máx.
Barcelona 9° 16°
Moscou -17° -6°
Luanda 24° 31°

OBITUÁRIO

BOSQUE DA PAZ

Adroaldo Baptista da
Silva faleceu no
Hospital Santa Izabel, 79
anos, casado, natural de
Salvador

Aurelina de Melo Rego
faleceu no Hospital
Teresa de Lisieux, 88
anos, viúva, natural de
Catu/BA

Maria Ferreira Bastos
faleceu no Hospital
ProHope, 68 anos,
solteira, natural de
Ipirá/BA

Neyde Maria de Oliveira
faleceu no Hospital do
Subúrbio, 79 anos,
solteira, natural

de Salvador

Nycole Sophia de Araújo
Brito faleceu no
Hospital Santa Izabel,
natural de Salvador

José Bispo dos Santos
faleceu no Hospital
ProHope, 89 anos, viúvo,
natural de
Simão Dias/SE

Ivaldo Soriano de
Oliveira faleceu no
Hospital da Cidade, 69
anos, casado, natural de
Igarassu/PE

CAMPO SANTO

Aliacy Vale Ferreira
Gomes faleceu no
Hospital Aristides Maltez,

65 anos, natural de
Salvador

Ana Neri Borges Ribeiro
faleceu no Hospital
Carvalho Luz, natural
de Salvador

Dagmar de Souza
Menezes faleceu no
Hospital Português, 81
anos, natural de
Cachoeira/BA

Georgina Gomes Teles
faleceu no Hospital do
Subúrbio, 58 anos,
natural de Salvador

Jardilina dos Reis
Oliveira faleceu no
Hospital Aliança, 84 anos,
natural de Castro
Alves/BA

Júlia da Silva Barreto
faleceu no Hospital
Manoel Vitorino, 46 anos,
natural de São Francisco
do Conde/BA

Márcio Gabriel Santos
faleceu em via pública,
32 anos, natural de Castro
Alves/BA

Maura Soledade dos
Santos faleceu no
Hospital Geral do Estado,
97 anos, natural de Santo
Amaro/BA

Maurício Teles Bonfim
Aleluia faleceu no
Hospital Municipal
Simões Filho, 31 anos,
natural de Salvador

Pedro Edvaldo Santos

faleceu no Hospital
Agenor Paiva, 82 anos,
natural de Salvador

Ubiraci de Oliveira Silva
faleceu no Hospital
Português, 62 anos,
natural de Salvador

JARDIM DA SAUDADE

Ivone Michel da Costa
faleceu no Hospital
Cárdio Pulmonar, 93 anos,
viúva, professora, natural
de Muritiba/BA

Maria Luiza Pereira da
Silva Ferreira faleceu no
Hospital Teresa de
Lisieux, 84 anos, viúva,
natural de Ipiaú/BA

Rubens Mário de
Macêdo faleceu no
Hospital Aliança, 82 anos,
separado, aposentado,
natural de Petrolina/PE

MEIO AMBIENTE A partir de janeiro de 2017, cada revendedora irá funcionar como ponto de coleta do artefato de borracha

Capital terá locaisparadescartedepneus
ANA PAULA SANTOS

Salvador não terá mais pro-
blema para recolher pneus
sem utilidade. A partir de
janeiro de 2017, cada reven-
dedora funcionará como
ponto de descarte do arte-
fato de borracha.

Condutores que tiverem
pneus desgastados poderão
conferir os locais de coleta
pelo aplicativo Coleta Sele-
tiva Salvador. A ferramenta
funciona nas plataformas
Play Store e Apple Store. Já é
possível conhecer pontos
para descarte de medica-
mentos,pilhaseeletrônicos,
entre outros.

A iniciativa é fruto do ter-
mo de ajustamento de con-
duta (TAC) assinado, ontem,
pela Secretaria Cidade Sus-
tentável (Secis) emconjunto
com a Secretaria Municipal
de Urbanismo (Sucom), Re-
ciclanip, Limpurb e Minis-
tério Público da Bahia.

Conformeodocumento, o
objetivodoTACé incluir nos
programas municipais de
educaçãoambiental, ações e

orientações sobre o adequa-
do descarte de pneus inser-
víveis.

A previsão é que no início
do próximo ano, o TAC seja
homologado pelo Conselho
Nacional doMeio Ambiente
(Conama).

Segundo André Fraga, se-
cretário da Secis, o docu-
mento atende à Lei
12.305/2010,que implemen-
ta a política nacional de re-
síduos sólidos. “A lei institui
os princípios da responsa-
bilidade compartilhada e da
logísticareversa”,explicouo
gestor.

Ele também destacou que

quando alguma pessoa for
comprar pneus novos pode
deixarosvelhosnopontode
coleta.

Questionado sobre os im-
pactosdestaação,AndréFra-
ga respondeu que a coleta é
essencial.

“Os resíduos descartados
de forma inadequada aca-
bampoluindoriosebueiros,
além do risco de doenças a
população”.

Responsabilidade
Criada pela Associação Na-
cional da Indústria dePneus
(Anip) para coleta de unida-
des inservíveis, a Reciclanip
coletou e destinou mais de
383,9 mil toneladas do ma-
terial de forma ambiental-
mente correta entre janeiro
e outubro deste ano.

“Ele é um derivado de pe-
tróleo. Ao ser queimado, ge-
ra poluição atmosférica, po-
luir e entupir córregos”, ex-
plica a pesquisadora e mes-
trandaemproduçãovegetal,
pela Universidade Estadual
de Feira de Santana (Uefs),
Lore de Paula, 27 anos.

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

População poderá descartar pneus desgastados ou sem utilidade em qualquer loja

4
milhões de toneladas é a
quantidade de pneus
recolhida pelo setor da
indústria no âmbito
nacional desde o início
do programa de gestão
ambiental em 1999

FISCALIZAÇÃO

Índios fazemprotestospor
mais assistênciana saúde
MIRIAM HERMES

Dois grupos de indígenas
das etnias Tupinambá e Pa-
taxó realizaram protestos
cobrando mais assistência
por parte da Secretaria Es-
pecial de Saúde Indígena
(Sesai),queésubordinadaao
Ministério da Saúde.

Em Ilhéus, segundo esti-
mativa dos manifestantes,
um grupo de 100 índios da
etnia Tupinambá, residen-
tes no distrito de Olivença,
está desde ontem ocupando
o prédio do posto da Sesai.

Conforme o cacique José
Teixeira, eles querem uma
posição do órgão sobre falta
de médicos e outras melho-
rias nesta área.

O cacique cobrou ainda a
conclusão das obras de sa-
neamentonodistrito deOli-
vença, que, segundo ele, fo-
ram iniciadas mas não con-
cluídas.

Ainda de acordo com Tei-
xeira, o grupo só pretende
deixaroprédioquandoaSe-
sai se manifestar sobre as
demandas.

Congestionamento
Em Itamaraju, um grupo da
etniaPataxó fechouaBR-101
nosdois sentidos, namanhã
de ontem, o que, conforme
prepostos da Polícia Rodo-
viária Federal, formou lon-
gas filas de congestiona-

Comunidade Tupinambá/ Divulgação

Tupinambás ocupam a sede da Sesai na cidade de Ilhéus

YEMANJÁ

Homemresiste aprisão e
ébaleadoemrestaurante
ALEXANDRE SANTOS

Pouco antes de resistir a pri-
são e ser baleado no esta-
cionamento do restaurante
Yemanjá, em Armação,
Adriano Almeida Brito, 20
anos, teriaargumentadoque
estava disposto a roubar por
não conseguir trabalho.

Em depoimento na 9ª DT
(Boca do Rio), um motota-
xista relatou que os planos
deAdrianocomeçaramaser
traçados na avenida Vasco
da Gama, onde ele pediu
uma corrida para Itapuã.
Embora estivesse armado, o
suspeito garantiu que nada
faria ao condutor.

NaalturadaVilaMilitarda
Aeronáutica, em Itapuã,
Adriano o obrigou a entrar
numatransversal,desceuda
moto e tomou a bolsa de
uma mulher.

Comoproduto do roubo –
um celular e R$ 10– o as-

saltante pagou o valor da
corrida. No caminho de vol-
ta, na altura da Boca do Rio,
o mototaxista parou uma
viatura da PM e contou o
ocorrido.

Perseguição
A Polícia Militar informou
que homens da 39ª CIPM
(Bocado Rio) iniciaram bus-
casporAdrianona regiãoda
orla. Quando passava nas
imediação do restaurante
Yemanjá, a guarnição rece-
beu a informações de que o
assaltante havia acabado de
agir na região.

Aoserdescobertonosfun-
dos do estabelecimento –
que estava fechado ao pú-
blico –, o criminoso atirou
contra os policiais com um
revólver calibre 38 e foi ba-
leado.Ele foiconduzidopara
o Hospital Geral do Estado
(HGE), passou por cirurgia e
apresenta situação estável.

mento que perduravam até
o início da noite.

A principal reivindicação
dosPataxós tambémestá re-
lacionada à saúde indígena.
Eles cobram a retomada do
contratoentreumaempresa
de transportedepessoas en-
fermas com a Sesai, alegan-
do que há cerca de dois me-
sesestãosemoserviço,oque
afeta diretamente 22 aldeias
e mais de 400 pessoas.

Os manifestantes não ne-

gociaram a liberação da pis-
ta comaPRF, afirmandoque
só deixariam o local depois
que conversassem com al-
gum preposto da Sesai.

Sem informar data para
efetivar a solução dos pro-
blemas, em nota, a assesso-
ria do Ministério da Saúde
disse que a Sesai “está em
contato contínuo com as li-
deranças e dialoga para
atender às reivindicações
dos indígenas da região”.

Manifestantes
cobram mais
médicos
e outras
melhorias
na área

TIRA DÚVIDAS
Morte natural Procurar agência
funerária autorizada a obter guia de

sepultamento em cartório de Registro

Civil de Pessoas Naturais em Salvador,

com declaração de óbito assinada por

médico e documento da pessoa a ser

sepultada. Morte violenta É preciso

autorização judicial e atestado de óbito

assinados por médico legista do IML.

Cremação A pessoa deve ter

manifestado desejo em vida e o

atestado de óbito terá de ser assinado

por dois médicos, se a morte foi

natural. Sepultamento Pessoas

carentes podem obter auxílio na

Secretaria de Desenvolvimento Social

(71 3176 8000).
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RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO  
COMPOSIÇÃO DA SECIS: Lei 8.376/2012, publicada no 
DOM em 25 e 26/12/2012, correspondente a Reforma 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Salvador 
e criando o Regimentalmente de acordo com Decreto 
nº 23.779, de 11 de janeiro de 2013 com suas alterações 
através do 27.132/2016 de 06 de abril de 2016. 

Outros Benef.  Assistenciais

Salário Família

Vencimentos e Vantagens

Obrigações Patronais

Diária-Pessoal (Passagem)

Passag. Desp. e locomoção

Serviços de Consultoria

Outras Desp .Variáveis P.C

Outros Serviços terc. P. física

Material de Consumo

Indenização e Restituição

Locação de Mão de Obra

Outros Serv. Terc. P.Jurídica

Auxílio Alimentação

Obrig.Trib.Contributivas

Auxílio Transporte

Desp. Exercícios Anteriores

Equip. e M.  Permanente

18.772,66

24,66

3.838.930,26

782.850,30

14.162,20

22.397,80

71.910,00

66.693,36

105.067,85

34.949,31

23.157,84

647.243,86

4.765.124,68

262.854,06

4.470,00

75.666,41

2.107,75

80.813,55

10.817.196,55

23.563,15

0,00

4.375.470,44

918.702,59

16.941,21

22.614,90

0,00

74.427,89

115.950,26

107.184,01

13.758,38

719.284,40

3.996.278,21

245.876,14

0,00

62.481,64

0,00

36.420,70

10.728.956,92

35.562,00

35,60

4.654.000,00

1.140.000,00

9.023.40

9.649,70

40.000,00

81.000,00

133.000,00

123.720,57

10.750,70

1.239.570,00

6.327.796,03

283.000,00

5.740,00

61.000,00

4.798,00

170.860,00

14.329.506,00

2014 2015 2016

DESPESAS EXECUTADAS, EMPENHADAS E PAGAS NO PERIODO 2014 -2015 -2016

Movimentação Orçamentária: Evidencia os créditos 
orçamentários executados e pagos, no período, possi-
bilitando o acompanhamento do controle das despesas 
autorizadas, em valores, por grupo de natureza de des-
pesa.
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PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS DE CUSTEIO

INVESTIMENTOS DESPESA CAPITAL

DEMONSTRATIVO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO 2014

DEMONSTRATIVO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO 2015

DEMONSTRATIVO DE FOLHA 
DE PAGAMENTO 2016
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EFETIVO - 64 EFETIVO - 62 EFETIVO - 65

COMISSIONADO  - 13 COMISSIONADO  - 17 COMISSIONADO  - 19

EFETIVO  - 37 EFETIVO  - 32 EFETIVO - 33

CONFIANÇA - 04 CONFIANÇA  - 00 CONFIANÇA  - 00

REDISTRIBUÍDO - 06 REDISTRIBUÍDO -00 REDISTRIBUÍDO -05

APOSENTADO - 14 APOSENTADO - 14 APOSENTADO - 14

TERCEIRIZADO - 20 TERCEIRIZADO - 22 TERCEIRIZADO-  20

GESTÃO DE PESSOAL 2014 -2015 -2016

2014 2015 2016 
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PJZ - 4229
MOTOCICLETA GEPA/GM

LOCADORA MRH

PJS - 4399
FOCUS FORD

LOCADORA LM

PJZ – 6754
HB 20 POTENCIA 1.0

LOCADORA SOLIÇÃO

PJZ - 5630
HB 20 POTENCIA 1.0

LOCADORA SOLIÇÃO

PJW - 5760
FORD KA  1.0

LOCADORA SOLIÇÃO

PJG - 5453
FORD KA  1.0

LOCADORA SOLIÇÃO

PWX - 6355
CAMINHONETE HILUX

LOCADORA APOTEOSE

PJQ-8719
FIAT LINEA

LOCADORA LM

CONTROLE DO CONSUMO DE XÉROX.

2016 2015 2014

VEÍCULOS UTILIZADOS ATUALMENTE PELA SECIS

2016 2015 2014

CONSUMO GERAL  DE COMBUSTÍVEL
51

.7
97

 C
Ó

PI
A

S

56
.8

77
 C

Ó
PI

A
S

59
.6

54
 C

Ó
PI

A
S

11.314 L

19.076 L

21.651 L

PJZ - 8610
MOTOCICLETA GEPA/GM

LOCADORA MRH
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08 04

2014 2014

03 01

2014 2014

02

2014

18

2014

12 07

2015 2015

05 00

2015 2015

03

2015

27

2015

12
 

07

2016 2016

04
 

00

2016 2016

02

2016

25

2016

Pregão Presencial

Pregão Eletrônico
Dispensa/Licitação

Inexigibilidade
Convite

Total

Pregão Presencial

Pregão Eletrônico
Dispensa/Licitação

Inexigibilidade
Convite

Total

Pregão Presencial

Pregão Eletrônico
Dispensa/Licitação

Inexigibilidade
Convite

Total

LICITAÇÃO

96
8.

46
6,

73

1.
00

4.
88

7,
43

1.
22

6.
45

6,
26

BENS PATRIMONIAIS

12
2.

11
8,

49

67
.0

84
,3

7

72
.4

56
,5

2

ALMOXARIFADO

84
1

85
0

10
01

2014 2015 2016

NOMENCLATURA

22
.5

58
,0

8

25
.6

00
,0

0

21
.6

00
,0

0

LIBERAÇÃO

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

ADIANTAMENTOS BENS PATRIMONIAIS ALMOXARIFADO

LICITAÇÕES SAP

O ATIVO PERMANENTE DA SECIS REGISTRADO NO EXERCÍCIO DE 2014, 
2015 E 2016, REPRESENTADO POR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.
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ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES PEIXOTO NETO 
PREFEITO DA CIDADE DO SALVADOR 

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
CHEFE DE GABINETE  

LUIZ ANTÔNIO VASCOCELLOS CARREIRA
CHEFE DA CASA CIVIL

 ANDRÉ MOREIRA FRAGA
SECRETÁRIO DA SECRETARIA  CIDADE SUSTENTÁVEL - SECIS

 

JOSÉ AUGUSTO SARAIVA PEIXOTO
SUBSECRETÁRIO

FELICIANO JOSÉ PLÁCIDO REIS
ASSESSORIA

CONCEIÇÃO MARIA SOUZA MARQUES
SECRETÁRIA DE GABINETE

IVAN EULER PEREIRA DE PAIVA
ASSESSORIA 

ROSANGELA ARAÚJO DO CARMO
ASSESSORA DE GABINETE

MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO
MOTORISTA

 

MARCELO GANDRA
ASSESSOR DE IMPRENSA

ISABEL CRISTINA GÓES CÂMARA
REPRES. DA PROC. GERAL DO MUNICÍPIO

ROBERTO HENRIQUE PIRES DE OLIVEIRA
ASSESSORIA

 
JOÃO RESCH LEAL

DIRETOR GERAL DE ECOLOGIA URBANA

NELSON SIMÕES DE OLIVEIRA CARVALHO
ASSESSORIA

SÔNIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE
COORDENADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA
SETOR DE CONTROLE DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

JOELMA SANTOS DE JESUS
ASSESSORIA

NEUDSON CLEBER CERQUEIRA LIMA PINHA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ISAIAS AMÉRICO VASCONCELOS
PCRI

MARIA LÚCIA REGO DE JESUS
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ELIANA MARIA BARROS CAMPOS COSTA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA

QUITÉRIA MARIA DE SIQUEIRA NUNES
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

FERNANDO BRUNO DA SILVA
SETOR DE GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

EVERALDO PEREIRA DE SOUZA
SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

CLÁUDIO OLIVEIRA DE VIEIRA
MOTORISTA

ALBERTO CARLOS SOUZA OLIVEIRA
SETOR DE GESTÃO DE SERVIÇOS

MARINALVA MARIA DA PAIXÃO RIBEIRO
SUPORTE ADM.

DÉBORA BULCÃO OLIVEIRA
SUPORTE ADM

UELBER ACÁCIO REIS
DIRETOR DE PARQUES, HORTOS, JARDIM BOT. E ÁREAS VERDES

THELMO GAVAZZA QUEIROZ
ASSESSORIA

KATHARINA DE CASTRO MOURA MENEZES
COORDENADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

BEATRIZ VERONESE VISEDO
SETOR DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS

CARLOS HENRIQUE GASPAR KUCHARSKI
SETOR DE COLEÇÕES VIVAS

LUCINEIDE DE JESUS TEIXEIRA
SETOR DE PROGRAMAS DE PESQUISA

LUCIANO SOUZA DOS SANTOS
SETOR DE ACERVO CIENTÍFICO

MÁRCIO JOSÉ PINHEIRO RAMOS DA SILVA
SETOR DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO JD. 

BOTÂNICO

ANA CLÁUDIA FALCÃO E SILVA
ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO

MARIA LUISA SANTOS E SILVA
ASSESSORA DE GABINETE

ROBSON PURIFICAÇÃO FERNANDES SANTOS
COORDENADOR DE OPERAÇÕES

MÁRIO AUGUSTO MAMEDE DA SILVA
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

ARMANDO PEREIRA MENEZES
SETOR DE ADMNISTRAÇÃO DO PARQUE SÃO BARTOLOMEU

MARINALVA BATISTA E SILVA
SETOR DE PRODUÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS

IVANILDO SOUZA CARVALHO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO HORTO DA SAGRADA FAMÍLIA

MARIA LÚCIA MACIEL DANTAS
SETOR DE INSPEÇÃO E MONIT. DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

MARIA DO CARMO FILARDI BARBOSA
SETOR DE VEGETAÇÃO DE RESTINGAS
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GÉRSICA LIMA DOS SANTOS
SUPORTE ADM

ADEMAR DE JESUS FERNANDES
ENCARREGADO

HELENA DA LUZ SANTOS
SUPORTE ADM

AGOSTINHO DOS SANTOS
MOTORISTA

ELIETE SILVA DA CRUZ
SUPORTE ADM

RAIMUNDO HIPÓLITO DE SOUZA
CONTABILIDADE

ANDRÉ DE CARVALHO CONCEIÇÃO
ASSESSOR TÉCNICO

MILTON BRAGA DE OLIVEIRA FILHO
ASSESSOR TÉCNICO

MARCO ANTÔNIO BERNARDINO CERQUEIRA
ENCARREGADO

CLÁUDIO OLIVEIRA PASSOS
SUPORTE ADM

JOSÉ FLORÊNCIO DE ANDRADE
SUPORTE ADM

CRISTIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
SUPORTE ADM

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANDRADE
SUPORTE ADM

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FILHO
MOTORISTA

JORGE XAVIER MONTES ALDIR
GESTOR DE NÚCLEO DE EXECUÇÃO

 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA
CONTABILIDADE

DANIEL ROBERTO OLIVEIRA SOUSA
ESCRITÓRIO DE PROJETO

UBIRAJARA DANTAS DA SILVA
MOTORISTA

CLÁUDIO LUIS SANTANA FONSECA
SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

MARCO TÚLIO ALVES DE MIRANDA
SETOR DE GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

EQUIPE DE CAMPO
ADEMILSON FRANCISCO DA CUNHA

JOSÉ DE OLIVEIRA

JONAS ELIAS FERREIRA

ROSÁLIA PEREIRA REIS

ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA

JOSÉ NILO DE JESUS

SÔNIA MARIA NUNES VIANA

ARTHUR NEWTON BASTOS

JUDITE DE JESUS GALISA

ANTÔNIO DOREA DA SILVA

ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS

ELEANDRO PEREIRA

LAURA FERREIRA DE JESUS

ODEMAR SACRAMENTO SANTOS

PERCILIA MOREIRA SILVA
RENATO DE JESUS

JOSELINO SOUZA SANTOS

LANDOALDO DOS SANTOS LIMA

LOURIVAL LOPES DO VALE

PAULO SÉRGIO DE JESUS SANTANA

JAMIERSON PEREIRA MOTA

JOSÉ BATISTA DOS SANTOS

MARIA VENTURA DA SILVA

NILTON FERREIRA DOS SANTOS

CARLOS BONFIM DA SILVA AMENO

LUIS CARLOS DA SILVA

JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

JOSÉ CARLOS CORREIA CALDAS

FÁBIO FERREIRA DA SILVA

PAULO SÉRGIO RODRIGUES COUTO

PABLO VINÍCIUS PIZA GOMES

ADRIANA DE JESUS ROCHA

REINALDO DIAS DOS SANTOS

WILLIAM BISPO ALVES DOS SANTOS

RAMON MOTA SANTOS

NIRVANIRA SANTOS DE JESUS

JESSENI JESUS SANTOS

OSVALDO DE JESUS ALVES JÚNIOR

TIAGO XAVIER DA SILVA

NIRVANIRA SANTOS DE JESUS

JESSENI JESUS SANTOS

OSVALDO DE JESUS ALVES JÚNIOR

TIAGO XAVIER DA SILVA
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ESTAGIÁRIOS

Karina Barbosa de Souza - Jirte Fernandes Martins - Elaine da Silva Conceição - Renato Silva Santos - Rosileide 
dos Santos Lopes Reis - Ana Paula Diniz Pinho - Clécia Conceição Santana - Flávia Freitas Wandega - Rafaela 
Barbosa Fonsêca - Elaine Silva de Souza Santos - Ilana Peixoto Sousa dos Santos - Gustavo Trindade Castro - 
Gláucia Huana Costa de Souza - Luana Sol Lopes Nunes - Samanta de Almeida Audibert - Gleize Tamires Viana 
Araújo - Raquel Tamires Viana Araújo - Cássia Jesus dos Santos - Carla Lima Santos - Sirlene Conceição de Oli-
veira - Ana Letícia dos Santos Lima - Lucas de Jesus Viana - Vinícius Almeida Damacena - Sandra de Oliveira 
Correia - Josenildes Vitória de Jesus - Carlos Enrique Nunes Nery.

JOVEM APRENDIZ

Andreza Silva dos Santos - Cleiton Nunes da Silva

SERVIDOR AGUARDANDO APOSENTADORIA

Mariedna Gonçalves de Medeiros 

IN MEMMORIAN

Arlindo Crisostomo da Silva

COLABORADORES QUE PASSARAM POR AQUI

Ana Karina Andrade Cunha - Cláudia Margaret Batista Vieira - Cláudio de Souza Couto - Christina Maria Souza 
Nachef - Fabiano Santos Azevedo Souza - Francisco de Assis Requião - Geraldo William de Oliveira Soares - Iege 
Penna Dantas - Ivana Pitanga Barbuda de Souza - Lamartine Santos de Assis - Marcelo Domingos dos Santos 
- Roque Santos Barbosa - Tatiane Campina Duarte - Telma Santos de Oliveira - Thiara Luiza da Rocha Reges - 
Tomaz Antonio da Silva Miranda - Wellington de Souza Marques - Wellington de Araújo Dantas - Alex Rodrigues 
Luz - Bruno de Jesus Andrad - Celso Nilton dos Santos Mirand -Emanoel Henrique dos Santo - Josué Batista de 
Oliveira - Jouze Vilar Marques da Silva -Mário Sandoval Ferreira Gome - Stevie Torres Moraes Mot - Thiago Oli-
veira Rocha

ESTAGIÁRIOS QUE PASSARAM POR AQUI

Alan Alison da França Moreno - Alexandra Santos de Almeida - Amanda Sampaio Magalhães - Ana Gleyce Fran-
cielle da Silva - Anna Lorena Soares - Daniel Antonio da Silva Neto - Emile Gomes dos Santos - Felipe Amorim 
Lago - Gabriela Santos Prazeres - Hebert Cardoso dos Santos - Jéssica Emily França Lopes - José Meira e Silva 
Neto - Lana Teixeira Santos Moura - Lilian Nascimento de Lima - Larissa Almeida Moura - Lorena Santos Vitório - 
Lorena Simão da Rocha - Manuela Indiara de Jesus Santos - Naia Garcia Dolbeau - Pollyanna Sampaio Rodrigues 
dos Santos - Rafael Almeida Brasil - Rafael Silva Santos - Victor Igor Lima Dias da Silva - Thiago Couto da Anun-
ciação - Andreza dos Santos Jesus - Samuel Hebert Santos Oliveira - Lorena de Jesus Barbosa - Carine de Assis 
Santos Brandão - Christian Almeida Souza Santos - Luana Tácia de Souza Batista - Emili Gomes da Silva - Isis 
Alhena Nonato - Dayse Portela Oliveira - Gabriely Silva Ribeiro de Souza - Joice da Silva Santos - Tatiana Morbe-
ck dos Santos Moura - Priscila Nunes Santos Matos - Michele Nascimento - Gustavo Saulo Santos do Rosélio Júlia 
Loren Moura Silva Gonçales - Thainá Pereira de Jesus - Paloma Azevedo Anunciação - Marília Kaliny de Souza 
- Rute Cristiele Almeida de Santos - Sabrina Sâmela Pita Romão - Erivaldo da Silva Ferreira Júnior - Vitória dos 
Reis Ribeiro - Larissa Rebeca Guimarães de Souza - Luciana dos Santos Pinto - Thalita Nadiele Oliveira Mariano 
Santos - Vanessa Soares - Juliana Santos de Jesus - Lilian Thainá Moura Santos - Juliane dos Santos de Almeida 
- Anderson dos Santos da Conceição - Bruna Oliveira Moura - Bruno Dantas de Lima Araújo - Deise Alcântara 
dos Santos - Edivan Silva Alves - Ikaro Oliveira Amorim - Lucas Barreto Guedes - Marcela Marly Vasconcelos da 
Silva - Sara Oliveira Ferreira de Jesus - Tauan dos Santos Carmo. 

FOTOGRAFIAS AGECOM - PMS. ASCOM -SECIS . André Fraga . Marcelo Gandra . Igor Correia . Marcelo Gandra
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