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Nenhum passageiro terá acesso a ônibus sem máscara

C
máscaras de proteção pas-
sou a ser obrigatório em
Salvador desde quinta-feira
(23). Mas muitas pessoas
ainda circulam pela cidade
sem o utensílio. Para garan-
tir o cumprimento do decre-
to, a Prefeitura vai atuar em
estações de transbordo para
garantir que nenhum passa-
geiro tenha acesso a ônibus
sem máscaras de proteção.

Conforme informou à Tri-
buna a assessoria de comu-
nicação da gestão munici-
pal, a fiscalização será in-
tensificada a partir de segun-
da-feira (27). “A partir de se-
gunda ninguém mais pode
entrar no ônibus sem más-
cara”. 

Para isto, já estão sen-
do instaladas espécies de
barreiras, por onde os pas-
sageiros terão de passar
para que fiscais observem o
cumprimento da medida. A
ação ocorre com maior inten-
sidade em terminais com
maior fluxo de pessoas,
como Lapa, Acesso Norte,
Pirajá e Mussurunga, mas
também ocorrerá em diversos
outros pontos da cidade.

Para garantir melhor
conscientização da popula-
ção, a Prefeitura começou a
distribuir ontem (23) másca-
ras nessas estações de
transbordo, além de emitir
mensagens sonoras e entre-
gar panfletos com orienta-
ções sobre o enfrentamento
da doença. A orientação à
população sobre a obrigato-
riedade do item de seguran-
ça é realizada em outros 80
pontos de grande concentra-
ção de passageiros.

onsiderado uma
das principais ar-
mas para o comba-
te da pandemia do
novo coronavírus
(Covid-19), o uso de
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Prefeitura vai atuar em estações de transbordo para garantir que nenhum passageiro tenha acesso a ônibus sem máscara. Um exigência do município

MONITORAMENTO
Estão sendo instaladas espécies de barreiras, por onde os passageiros terão de passar
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O uso de máscaras pas-
sou a ser obrigatório desde
quinta (23), atendendo de-
terminação prevista no De-
creto Municipal 32.357, pu-
blicado no Diário Oficial pelo
prefeito ACM Neto na sema-
na passada.

Além do transporte pú-
blico, a medida vale para
ambientes laborais, aqueles
onde há a prática de ativida-
de profissional, seja do co-
mércio ou de serviços, bem
como para veículos particu-
lares com mais de uma pes-
soa. “Do servente autônomo,
passando pelo cliente. O
ambiente que for detectado
sem uso de máscaras nós
vamos interditar. Os passa-
geiros, para usarem os ôni-
bus, só poderão usar com
máscara”, disse o prefeito,
quando anunciou a decisão.

METRÔ
O governador Rui Cos-

ta anunciou que vai instalar
câmeras para medição de
temperatura nas estações
do metrô e as pessoas que

De acordo com o Minis-
tério da Saúde a hipertensão
arterial, o diabetes, cânce-
res e as doenças respirató-
rias crônicas representam as
principais doenças crônicas
não transmissíveis .Silenci-
osas, por se desenvolver ao
longo da vida, elassão res-
ponsáveis por 72% óbitos no
Brasil. Aproximadamente
57,4 milhões de pessoas
possuem pelo menos uma
doença crônica não trans-
missível (DCNT) no país, por
isso, todo o cuidado com
estes pacientes é pouco em
tempo de pandemia do co-
ronavírus, eles são extrema-
mente vulneráveis.

A última pesquisa do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), na
Bahia em 2013 existiam 125
mil pessoas com diagnósti-
co médico de insuficiência
renal crônica, 1,2% da popu-
lação de 18 anos ou mais de
idade. -193 mil pessoas ti-

foram consideradas febris
não poderão embarcar, de-
vido ao risco de contamina-
ção pelo coronavírus. Os
equipamentos, que conse-
guem medir a temperatura
de várias pessoas ao mes-
mo tempo, já foram adquiri-
dos e devem entrar em fun-
cionamento na próxima se-
mana. A informação foi di-
vulgada nesta sexta-feira
(24), durante o programa
Papo Correria, transmitido
nas redes sociais do gover-
nador. Rui falou ainda sobre
a possibilidade de lockdo-
wn nos municípios de Ita-
buna e Ilhéus, por conta do
aumento acelerado dos ca-
sos da doença, e comen-
tou a saída do ex-ministro
Sérgio Moro. 

Outra novidade apresen-
tada pelo governador é a
implantação de túneis de
desinfecção, projetado e de-
senvolvido pelo Senai Cima-
tec, em mais unidades de
saúde. O equipamento é
uma ferramenta importante
para evitar a transmissão da

doença, especialmente entre
os profissionais de saúde, e
já está sendo utilizado no Hos-
pital de Espanhol, que foi rea-
berto esta semana pelo Esta-
do, com 240 leitos para aten-
der pacientes com o corona-
vírus. “Já tem outro túnel de
desinfecção no Hospital Cou-
to Maia. A prioridade é insta-
lar nos hospitais que estão
atendendo pacientes com a
Covid-19. Os três próximos
equipamentos serão instala-
dos no Hospital Costa do Ca-
cau, Hospital de Base em Ita-
buna e Santa Casa, também
de Itabuna”.

Com relação ao aumento
exponencial de casos em Ilhé-
us e Itabuna, Rui afirmou que,
se for mantido este cresci-
mento até domingo (26), pre-
tende editar um decreto esta-
dual proibindo a circulação
total de pessoas nas ruas. “Se
isso não for feito, haverá de-
zenas de mortes em Ilhéus e
Itabuna, não há condição de
manter essa taxa de 20% e
até 30% de crescimento de
casos em um dia”. 

Pacientes com doenças precisam de maior cuidado
CRÔNICAS
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nham diagnóstico de alguma
doença cardíaca, 1,8% da
população baiana de 18 anos
ou mais de idade.  2,1 mi-
lhões de pessoas tinham di-
agnóstico de hipertensão ar-
terial, 20% da população de
18 anos ou mais ,-531 mil
pessoas tinham diagnóstico
de diabetes, 5,0% da popu-
lação de 18 anos ou mais de
idade. Ou seja, 28% baiana
da população baiana sofria
com doenças crônicas.

A diabetes, assim como
a hipertensão arterial é uma
doença crônica não transmis-
sível. Diabetes e hipertensão
estão em constante associ-
ação devido à frequência em
que ocorrem e por serem
considerados problemas de
saúde pública no Brasil e no
Mundo. Estas doenças apre-
sentam aspectos em comum
como origem, fatores de ris-
co, complicações e formas
de tratamento.

Diante destas vulnerabili-
dades muitas são as preocu-
pações e cuidados que pre-
cisam ser tomados com esse

grupo de riscos. O infectolo-
gista Lauro Ferreira,  da Fe-
deração Brasileira de Infecto-
logia destaca que, “  há um
tripé das condições mais pri-
oritárias, atualmente: pacien-
tes cardiopatas, com diabe-
tes e com doenças pulmona-
res crônicas são mais vulne-
ráveis ao agravamento da
Covid-19. Essas situações se
agravam em pacientes ido-
sos, a partir dos 60 anos.”

Ferreira ainda destaca,
“no caso de doenças cardía-
cas, é uma grande preocupa-
ção. Sabemos que o corona-
vírus tem uma fase de muita
inflamação, ativação de me-
diadores químicos, e mesmo
interação com receptores em
células cardíacas podendo
levar a arritmias miocardite e
insuficiência cardíaca. A gri-
pe comum, por exemplo, au-
menta várias vezes risco de
infarto do miocárdio só por
conta deste evento inflamató-
rio.” No Brasil, a média anual
de mortes por doenças cardi-
ovasculares é de 350 mil.
Com relação ao coronavírus,

das 286 mortes investigadas,
57% eram associadas à cardi-
opatia.”

Além disso, doenças neu-
rológicas, como AVC e Parkin-
son, são fatores de risco con-
sideráveis, já que muitas vezes
esses pacientes possuem ca-
pacidade pulmonar e mobilida-
de reduzidas, o que pode agra-
var a Covid-19. Pessoas com
outras doenças crônicas,
como asma e obesidade, tam-
bém precisam tomar cuidado.

De acordo com o site do
ministério da saúde , entre as
recomendações gerais para
evitar contágio estão :lavar as
mãos frequentemente, restrin-
gir as visitas e evitar um con-
tato físico com pessoas com
algum problema de saúde,
como gripes. O site alerta ain-
da que, para  os pacientes
crônicos  ” . a recomendação
é , se tiver febre, sintomas res-
piratórios, especialmente fal-
ta de ar e cansaço, o pacien-
te deve procurar o pronto so-
corro, algo que ele já faria
mesmo sem a pandemia do
Coronavírus. “

A partir da segunda-fei-
ra (27), a Prefeitura vai ini-
ciar mais uma importante
ação de enfrentamento à
pandemia provocada pelo
coronavírus: a distribuição
de mais de 25 mil cestas
básicas, destinadas a pes-
soas que vivem abaixo da
linha da pobreza, inscritas
no Cadastro Único e que
não tenham recebido ante-
riormente benefício seme-
lhante do município. A ini-
ciativa, que será realizada
em parceria com as Forças
Armadas (Exército, Mari-
nha e Aeronáutica) e Polí-
cia Militar da Bahia (PM-
BA), foi apresentada pelo
prefeito ACM Neto nesta
sexta-feira (24), durante a
inauguração da Unidade de
Acolhimento Emergencial
(UAE) de Coutos, na Vila

PREFEITURA
Operação vai distribuir mais
de 25 mil cestas básicas

Fraternidade, administrada
pelo Lar Pérolas de Cristo.

“As Forças Armadas or-
ganizaram dez regionais no
Brasil que estão de pronti-
dão para dar suporte nesse
período de enfrentamento ao
coronavírus. Mais uma vez,
quero agradecer às entida-
des, incluindo a Polícia Mili-
tar, por esse trabalho tão
importante nesse momen-
to”, disse ACM Neto.

As famílias contempla-
das são comunicadas pela
Prefeitura via Correios, tele-
fone ou SMS, informando a
data e local de retirada do
material, ou podem acessar
o site www. salvadorporto-
dos. salvador. ba. gov. br /
cestabasica. Quem tiver al-
guma dúvida, pode ligar para
o Disque Salvador Coronaví-
rus, no número 160.

Em tempos de pan-
demia, onde os campeo-
natos estão suspensos,
e os programas esporti-
vos de TV reexibem jogos
inesquecíveis em suas
programações, o torcedor
Tricolor terá neste sába-
do, em momento de iso-
lamento, a chance de re-
viver, na íntegra, a parti-
da de volta, da semifinal
do Campeonato Brasilei-
ro de 1988, às 14h30, no
canal Sportv, que garan-
tiu o Tricolor baiano na fi-
nal, contra o Internacio-
nal, e a conquista do tí-
tulo e da segunda estrela
no manto do bicampeão.

A diretoria do Bahia
aproveitou a oportunidade
e lançou a venda de in-
gressos virtuais para o
jogo, com renda destina-
da ao projeto Dignidade
aos Ídolos, que auxilia
jogadores do passado do
Bahia. A direção do Tri-
color fez diversas ações
ligadas à partida, e atra-
vés das redes sociais, o
perfil oficial do clube e o

BAHIA
Torcedor Tricolor revive neste
sábado a emoção da 2ª estrela

presidente Guilherme Be-
llintani têm interagido como
se estivessem às vésperas
da decisão.

Além de reviver os dias
que antecederam a deci-
são, o Bahia também con-
vocou jogadores da época
para participar da campa-
nha, como Marquinhos,
Charles, Ronaldo, Paulo
Rodrigues, Paulo Robson,
João Marcelo, Newmar,
Tarantini, Zé Carlos e Bobô,
que fizeram vídeos motiva-
cionais convocando o tor-
cedor do Bi campeão Bra-
sileiro a participarem da
ação.

Na partida de ida, em-
pate em 0 a 0 no Maraca-
nã. No retorno, em Salva-
dor, vitória tricolor por 2 a
1, na Fonte Nova. O Bahia
saiu perdendo, mas conse-
guiu a virada e a classifica-
ção para a final. Washing-
ton marcou para os visitan-
tes logo aos dois minutos
de jogo. Mas Bobô e Gil
Sergipano garantiram a vi-
tória do Bahia. O público
registrado no jogo, 110 mil
348 torcedores pagando
ingressos, foi o maior regis-
trado no antigo estádio da
Fonte Nova.
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AJUDA
A limenta-
ção para
quem está
na linha da
pobreza

ARTIGO
O bloqueio genocida contra Cuba
não pode bloquear a solidariedade.

Imposto em 7 de feverei-
ro de 1962, pela ordem
executiva do Presidente
dos Estados Unidos,
John F. Kennedy, o blo-

queio econômico, comercial
e financeiro contra Cuba mar-
cou a vida de mais de 70%
de sua população. Desde
então, sucessivas administra-
ções americanas adotaram
medidas que geram deses-
pero e estrangulamento eco-

nômico na ilha, com o objeti-
vo de subverter a Revolução.

Considerado uma viola-
ção do Direito Internacional,
o bloqueio excede a definição
de embargo, buscando o iso-
lamento, asfixia e imobilida-
de de Cuba, com o mau pro-
pósito de afogar seu povo e
levando-o a desistir de sua
decisão de ser soberano e
independente. É o principal
obstáculo ao desenvolvimen-

to do país e ao bem-estar do
povo, principalmente por seu
acentuado efeito extraterrito-
rial, com impacto em quase
todos os países.

As restrições impostas
por essa política impõem li-
mitações à ilha do Caribe
para enfrentar a pandemia
causada pelo novo Coronaví-
rus. Multas e penalidades
constantes contra países ter-
ceiros dificultam as opera-
ções comerciais em Cuba,
incluindo a compra de supri-
mentos e tecnologias médi-
cas. Após a entrega de doa-
ções a Cuba e dificultado pe-
las restrições de impostos,
ele bloqueou os bancos, as
companhias de navegação e
as companhias aéreas.

À medida que o bloqueio
dos EUA se intensifica, as bri-
gadas médicas cubanas

MILENA CARIDADZALDÍVARPIEDRA *

Henry Reeve estão ajudando
hoje a combater o Covid-19 em
14 países, incluindo: Espanha,
Itália, Honduras, São Cristóvão
e Nevis, Togo, Antigua e Barbu-
das, cujos governos reconhe-
cem seu alto profissionalismo
e experiência em desastres e
epidemias graves, como o Ebo-
la na África. A chegada dos mé-
dicos cubanos foi acompanha-
da de aplausos e calorosas de-
monstrações de afeto, numa
época em que a Humanidade
valoriza tanto a solidariedade e
todos lutamos contra um inimi-
go comum, que não respeita
fronteiras, que não tem ideolo-
gias e é altamente letal.

Esse contingente de jale-
cos brancos, criado pelo coman-
dante em chefe Fidel Castro
Ruz, em setembro de 2005, já
enviou 28 brigadas para 22 paí-
ses. Enfrentar diversas situa-

ções, mesmo correndo o ris-
co de suas próprias vidas,
os torna expoentes da voca-
ção humanística e altruísta
da medicina em Cuba, fiéis
à prática solidária de com-
partilhar o que temos.

São tempos de solida-
riedade, de entender a saú-
de como um direito huma-
no, de reforçar a coopera-
ção internacional para en-
frentar nossos desafios co-
muns, valores que são ine-
rentes à prática humanísti-
ca da Revolução e de nos-
so povo. Não e momento
para fomentar guerra, nem
impor bloqueios e sanções
que impedem à aquisição
dos médios necessários
para enfrentar a pandemia
da Covid-19. 

A solidariedade com o
povo cubano também foi for-

talecida no confronto com o
bloqueio. Inúmeras associa-
ções de solidariedade e ami-
zade, movimentos sociais, fi-
guras relevantes em vários
espaços de poder também
demonstram solidariedade
com o povo cubano, que com
vontade e resiliência continua
a construir uma sociedade
mais próspera e sustentável.
Por 28 anos, a grande maio-
ria das nações que com-
põem a Assembleia Geral das
Nações Unidas rejeitou forte-
mente essa política, em
nome do respeito aos direi-
tos humanos, da coexistên-
cia pacífica e a soberania na-
cional sobre os recursos na-
turais e o legítimo direito à na-
cionalização.

Por: Milena Caridad Zaldívar-
Piedra  * Cônsul Geral de Cuba no

Nordeste do Brasil.
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