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É vergonhoso saber que,
em plena pandemia,
pessoas usam o poder
político e/ou
econômico para
persuadir funcionários
da área da saúde (...)
para furar a fila

ESPAÇO DO LEITOR

POUCAS & BOAS

. A comissão organizadora da 16ª edi-
ção da Bahia Farm Show comunicou on-
tem o cancelamento da feira deste ano,
que estava prevista para acontecer entre
25 e 29 de maio, em Luís Eduardo Ma-
galhães. Em mensagem divulgada ontem
à tarde, o presidente da Bahia Farm Show,
OdacilRanzi,quetambémépresidenteda
Associação dos Agricultores e Irrigantes
daBahia(Aiba),destacouqueadecisãofoi
pautada pelas “incertezas e instabilida-
des ocasionadas pela pandemia” e que a
feira, considerada a maior do gênero no
Norte e Nordeste do País, tanto presencial
quanto online, deve acontecer entre 31 de
maio e 4 de junho de 2022.

. Em Itabuna acontece hoje o Encontro
Parcerias Municipais Pelo Clima com a
presença do prefeito de Brusque (SC), Ari
Vequi, que vai falar da experiência ad-
quiridanaqueleestadocomprogramasde
transferência de tecnologia em políticas
públicas municipais, através de parceria
estabelecida com a Alemanha desde 2010,
equeculminoucomoprojeto50Parcerias
Municipais pelo Clima. O evento, que co-
meça às 11h, é organizado pela Associação
de Municípios do Sul, Extremo Sul e Su-
doeste Baiano – Amurc, em parceria com
a prefeitura de Buerarema e o Consórcio
de Desenvolvimento Sustentável do Ter-
ritório Litoral Sul e da Mata Atlântica.

. O projeto Salvaguarda da Capoeira da
Bahia termina hoje sua passagem por
Barreiras, onde está desde ontem. A jor-
nada teve início dia 25, em Bom Jesus da
Lapa e nos dias 28 e 29 estará em Lençóis.
A caravana visa levantar material para
produção de um livro, um documen-
tário e um portal, para retratar a his-
tória, tradição, fundamentos e a diver-
sidade da capoeira baiana.

MIRIAM HERMES E REDAÇÃO

Acompanhando a desaceleração da econo-
mia em escala mundial, devido aos impac-
tos causados pela pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), a Bahia registrou que-
da nas exportações de 4% em 2020, com
relação ao desempenho registrado no ano
anterior.

Foram US$ 7,8 milhões a menos na mo-
vimentação financeira, segundo dados di-
vulgados pela Gerência de Estudos Técnicos
da Federação das Indústrias do Estado da
Bahia (Fieb).

Os números correspondem à publicação
Relatório de Acompanhamento do Comér-
cio Exterior da Bahia (Raceb), produzida por
técnicos especializados da equipe de co-
laboradores da Fieb.

- A queda das exportações da Bahia foi
menor que a média do país, devido a con-
centração em produtos industrializados, co-
mo o óleo combustível, explicou o espe-
cialista em desenvolvimento industrial da
Fieb, Carlos Peres.

PRINCIPAIS PRODUTOS - Soja, óleo com-
bustível, celulose em pasta, algodão, bu-
lhão dourado, bagaços de soja, celulose
para dissolução, equipamentos de energia
eólica, automóveis e manteiga de cacau
foram os principais produtos exporta-
dos.

A China foi o principal país de destino
dos produtos fabricados no nosso estado,
alcançando quase 30% do total, muito dis-
tante da segunda colocada, Cingapura,
com 13%, Estados Unidos, Argentina e Suí-
ça.

Em 2020, a Bahia ficou em 10º lugar no
ranking de exportações brasileiras, com
participação de 3,6%, mas se computados
apenasosdadosdaregiãoNordeste,oestado
foi responsável por exatamente a metade do
valor exportado pela região.

“A mentira pode ser
usada deliberadamente
no debate político? O
Presidente da República
[Jair Bolsonaro], com
suas elevadas
atribuições, pode
costumeiramente
mentir?”
FLÁVIO DINO, governador do Maranhão, no texto da
queixa-crime apresentada por ele no Supremo Tribunal
Federal (STF) contra o presidente Jair Bolsonaro por
crimes de calúnia

Preço da Hora Bahia
Ao completar o nono mês de funcionamen-
to, contribuindo para a regulação de preços
no mercado, o aplicativo Preço da Hora Ba-
hia alcançou 381 mil usuários neste início de
ano. dentre os quais, mais de 205 mil são
consumidores de Salvador. O aplicativo per-
mite o acesso a informações confiáveis por
constarem nas notas fiscais eletrônicas, ao
ampliarem o banco de dados a cada ope-
ração de compra e venda registrada pela
empresa.

– Quem conhece, acaba utilizando o apli-
cativo no dia a dia, pela utilidade e facilidade
de acesso aos dados, afirmou o secretário
estadual da Fazenda, Manoel Vitório.

O aplicativo funciona em celulares an-
droid e IOS e está disponível gratuitamente,
no endereço preçodahora.ba.gov.br

Exportações caem
menos na Bahia

Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

NAVEGAR | Ter o mar como espaço de lazer costuma ser associado a luxo e grandes
embarcações, mas muita gente encontra jeito de superar essa união. Navegar
assim livre com a família junto é qualquer coisa menos “pobre”.

Empatia à prova
A lei de Gerson voltou a ganhar força no país
tupiniquim. Não foi à toa que o famoso
meio-campista da seleção brasileira de se-
tenta, na época, garoto propaganda da in-
dústria de cigarros Souza Cruz, reverberou:
“o brasileiro gosta mesmo é de levar van-
tagem em tudo”. O tempo passou e, infe-
lizmente, ainda temos que conviver e sentir
na pele essa regra de conduta egoísta. Então,
a indignação não me dá sossego. Ora, fla-
gro-me em incauta reflexão: será que a má-
xima é inerente ao ser humano e teremos
que conviver com ela para sempre? Ora, por
ingênua credulidade, tenho esperança de
que, talvez, seja apenas um momento de
desespero e, por conseguinte, passageiro.
Mas dois anjinhos, que se digladiam numa
batalha maniqueísta em minha cachola, não
param de fustigar e faz-me encarar a triste
realidade que ronda a famigerada relação
entre causa e efeito que permeia a convi-
vência “pacífica” e “respeitosa" entre os in-
divíduos. É vergonhoso saber que, em plena
turbulência causada pelo coronavírus, pes-
soas usam o poder político e/ou econômico
para persuadir funcionários da área da saú-
de, que estão na linha de frente da vacinação,
com o propósito de usufruir do “prestígio”
que deixa a boca amarga e conseguem furar
a fila. Enquanto isso, guerreiros que estão no

fronte de batalha ficam “a ver navios". Que
Oxalá interceda nesta peleja para permitir
virar horrendo jogo! GILBERT BORGES , GIL-
BERTBORGES64@GMAIL.COM

“Salvador amigável?”
Sobre a nota “Salvador amigável?”, publi-
cada na edição desta terça (26), a Transal-
vador esclarece que investe em formas de
humanizar o trânsito da capital. Nos úl-
timos oito anos, Salvador saltou de 37 km de
rede cicloviária para quase 300 km. Projetos
implementados pelo órgão, como “Região
de Trânsito Calmo”, buscam a readequação
da velocidade dos veículos e o aumento da
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Nelson Pretto
Professor da Faculdade de Educação da UFBA
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Ciência aberta e vacinas

S e não bastasse a pandemia da Covid-19
e o pandemônio de uma gestão federal
que não dá conta das mínimas ações

para o seu enfrentamento, ainda precisamos
encarar parcela da população que segue
ideias negacionistas, num ataque frontal à
ciência. Mas não podemos centrar o debate
público apenas na crítica a essa lamentável
agenda obscurantista. Temos muito mais a
aprofundar, incluindo alguns debates que
estão em disputa no próprio campo cien-
tífico. Refiro-me à Ciência Aberta e a ne-
cessária ênfase no Commons, temas mais do
que necessários ao analisarmos o mercado
das vacinas.

Para além das trapalhadas do governo

federal, o que está em jogo agora é um
mercado bilionário que fortalecerá ainda
mais algumas das maiores farmacêuticas do
mundo. Precisaremos de cerca 8 bilhões de
doses de vacinas para imunizar em torno de
70% da população mundial, boa parte de-
senvolvida nesses laboratórios privados, o
que têm lhes possibilitado lucros exorbi-
tantes. Nos últimos 12 meses, só a ações da
Moderna e da BioNTech subiram 570% e
270%, respectivamente. Isso sem falar no
enriquecimento milionário dos seus exe-

cutivos (O Globo, 24/01).
O artigo bem fundamentado de Leo-

nardo Foletto no site baixacultura inti-
tulado “Quebrar patentes e liberar o co-
nhecimento na pandemia” (//kutt.it/que-
brapatente) vai direto ao ponto. O tema da
Ciência Aberta precisa estar na pauta dos
debates nas comunidades científicas, mas
com forte envolvimento da sociedade.

Pesquisamos o tema atentos aos movi-
mentos hackers, softwares livres, recursos
educacionais abertos, licenciamentos aber-
tos, entre outros, pois, para nós, o conhe-
cimento é um bem da humanidade e não
uma mercadoria a ser negociada. Defen-
demos princípios que são basilares para que
a humanidade possa se desenvolver de for-
ma justa, solidária e sustentável.

No caso da vacina, o Brasil já viveu
desafio similar quando do enfrentamento
da AIDS nos anos 2000, no governo de
FHC, com José Serra seu ministro da saú-

de. O SUS precisava oferecer aos conta-
minados pelo vírus um coquetel que ti-
nha, entre outros, o Nelfinavir do labo-
ratório suíço Roche, que queria cobrar
preços exorbitantes para que pudésse-
mos produzir o remédio (Folha, 23/8/01).
A negociação não andou e, corretamente,
o governo brasileiro quebrou a patente do
remédio, viabilizando sua produção pela
Fiocruz com um custo 50% menor. Na
época, o governo não se recusou a pagar
os royalties, o que fez foi apenas con-
siderar a própria legislação que autoriza
esses procedimentos em caso emergen-
ciais como era o da época e o de agora.

Em momentos como o atual, é inacei-
tável o aprisionamento do conhecimento
enquanto perdemos uma significativa
parte da população mundial por conta da
Covid-19. Mais do que tudo, precisamos
pensar em formas mais humanas de fazer
a ciência de fato chegar às pessoas

Mais do que tudo,
precisamos pensar em
formas mais humanas
de fazer a ciência de
fato chegar às pessoas

segurança de pedestres e ciclistas. Estuda-se
expandir esses projetos para diversos bair-
ros. A geometria viária da capital já é pen-
sada no estímulo à diversificação dos meios
de transporte. Em relação às faixas de pe-
destres, diariamente equipes da autarquia
fazem reforço da sinalização. Somente no
ano passado, aproximadamente mil faixas
foram pintadas. Quando é preciso retirar a
faixa, sempre é pensada uma alternativa
segura para a travessia, como, por exemplo,
implantação de passarelas. Aliado a isso, a
autarquiamunicipalinvesteemcampanhas
educativas para conscientizar a população
sobre condutas responsáveis no trânsito.
Preservar vidas no trânsito sempre será me-
ta da Transalvador. ASCOM-TRANSALVADOR

Upgrade já em Itapuã
A nova orla de Itapuã torrou milhões de reais
do contribuinte baiano, com a esperança de
semearoordenamentoeobomusodoespaço
público, atraindo famílias, admiradores de
atividades culturais e esportivas, empresá-
rios dos mais diversos setores, turistas, para
uma das mais belas praias de Salvador, ge-
rando emprego e renda para a economia
local. Lamentavelmente a Prefeitura de Sal-
vador falha quando acha que sem uma fis-
calização eficaz está livre da "Síndrome do
cacete armado" já enraizada no povo sote-

ropolitano. O que vemos hoje é um verda-
deiro desastre aos olhos de turistas, de fa-
mílias, e de empresários desiludidos com a
facilidade dos ambulantes de se instalarem
emlocais públicoseaindaterempontosclan-
destinos de água e luz! Para complementar o
belíssimo cenário, uma legião de mendigos
com colchões, roupas, cachorros, dormem à
céu aberto, sem que a Sepromi tome ne-
nhuma providência para removê-los, pelo
menos dos locais estratégicos do ponto de
vista turístico. Além dos banheiros químicos
fétidos, utilizados por usuários de drogas e
semamínimacondiçãodeuso,edaimundice
provocada por mal educados que desconhe-
cem para que serve uma lixeira. ROBSON
MACHADO, ROBSON.RMRG@UOL.COM.BR

Providências
Não é possivel que esse presidente não seja
responsabilizado por esse genocídio que es-
tá acontecendo: 215.000 mortes por seu des-
caso, pela sua maldade, pelo seu negacio-
nismo. Isso é um absurdo. Não tem ne-
nhuma instituição internacional que julgue
esse elemento, não é possivel isso continuar
acontecendo. Por favor, o Brasil nunca foi
isso que estamos vivendo, tomem provi-
dências. Não suporto mais ver meu país
desse jeito. PARUSIA DE JESUS, PARUSIADE-
JESUS2015@BOL.COM.BR
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