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Um estudo feito por
especialistas concluiu
que, se a vacinação
tivesse começado antes,
provavelmente cerca
de cem mil mortes
seriam evitadas. Um
trágico balanço

ESPAÇO DO LEITOR

A Federação das Indústrias do Estado
da Bahia (Fieb) divulgou aos empresários
filiados o conteúdo da portaria emitida
pela Secretaria do Meio Ambiente do
Estado da Bahia (Sema) estabelecendo
novas regras para processos relacionados à
biodiversidade.

De número 23.006/2021, o dispositivo en-
trou em vigor no dia 16 de maio, devendo
ser do conhecimento de todos quantos
lidam com a busca de soluções ambientais
razoáveis para as diversas atividades da
indústria.

A medida diz respeito aos processos de
restauração de vegetação nativa por plantio
compensatório, cuja tramitação passa a ser
exclusiva por meio do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI Bahia), criado e cedido
gratuitamente pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região.

Deacordo com dados divulgados pela Fieb,
a portaria prevê também a vedação do ca-
dastramento dos processos desta natureza
em outros sistemas que tenham por fina-
lidade o controle de tramitação processual.

As diretrizes têm como base o decreto
número 17.983, de 24 de outubro de 2017,
amparolegalparaotextoorapublicadocom
assinatura da diretora geral da Sema, Márcia
Cristina Telles de Araújo Lima.

O controle por parte dos órgãos públicos
voltados à preservação do meio ambiente
aumenta de importância, proporcional-
mente ao avanço do desmatamento, sem
restituição à flora e à fauna dos danos cau-
sados pelos empreendimentos.

A restauração por plantio compensatório,
objeto da nova portaria, é um dos meca-
nismos legais de sustentabilidade, além de
integrar o investidor à luta por preservação,
uma vez tornar-se responsável por promo-
ver a semeadura em troca de autorização
para uso do solo.

“Estou protocolando
requerimento
convocando o
presidente da CBF na
CPI da Pandemia. É
necessário saber quais
as medidas foram
planejadas para
garantir segurança
sanitária aos brasileiros”
RANDOLFE RODRIGUES, vice-presidente da CPI da
Covid, sobre o anúncio da Copa América ocorrer no país

IF Baiano oferta 7.320 vagas
O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) pu-
blicou ontem os editais do processo seletivo
para ingresso de estudantes nos cursos téc-
nicos de nível médio. Estão em oferta 7.320
vagas em cursos das modalidades integrada
ou subsequente ao ensino médio e educação
a distância. São 20 opções de cursos, dis-
poníveis nos 14 campi e em 20 polos EAD da
instituição, localizados em todo o território
baiano. Para concorrer às vagas, interes-
sados devem realizar inscrição no período
de 7 de junho a 9 de julho, exclusivamente
no site: concurso.fundacaocefetmi-
nas.org.br. Para mais informações acesse:
concurso.ifbaiano.edu.br/portal/ingres-
so-de-estudantes-2021/. Dúvidas deverão
ser encaminhadas para o e-mail concur-
sopublico@fundacaocefetminas.org.br.

Portaria organiza tema
da biodiversidade

Olga Leiria / Ag. A TARDE

PARCERIA | Não fossem as frequentes notícias de maus-tratos aos animais, algumas
imagens dariam conta de uma parceria inabalável. Se chamamos de “humanidade”
um adjetivo bondoso, a prática com os ‘não humanos’ deveria ser exemplar, não é?

Triste balanço
Em depoimento na CPI da Covid o presi-
dente do Butantan, Dimas Covas, declarou
que a demora nas negociações para compra
devacinascontribuiuparaograndenúmero
de mortes no país. Ao contrário do que disse
Pazuello, ele responsabilizou o presidente
Bolsonaro pelo negacionismo – que chegou
a culpar a China pela proliferação do vírus,
o que dificultou a importação dos insumos
vindos do país asiático. Por outro lado, um
estudo feito por especialistas concluiu que,
se a vacinação tivesse começado antes, pro-
vavelmente cerca de cem mil mortes seriam
evitadas. Um trágico balanço. CARLOS NE-
VILLE, CARLOSNEVILLE@GMAIL.COM

Infanticídio
As leis penais do país são uma mãezona para
os criminosos. Lenientes e defasadas, não
conseguem pôr freio à sanha do infrator. É
como se o crime compensasse, o mal fosse
maior que o bem. Deixam uma sensação de
injustiça e impunidade. De tão absurdas, fico
me perguntando como deve se sentir o le-
gislador quando no seu trabalho de elabo-
ração de leis penais. Eu teria sentimento de
culpa. Até quando outros Henrys e Rhuans
Maycons terão de ser barbarizados para que
as leis mudem? MARCELO DE LIMA ARAÚJO,
MARCELODELIMAARAUJO@YAHOO.COM.BR

Dose dupla
Com surpresa recebi uma triste notícia, atra-
vés deste jornal, o falecimento de Juvená (da
tão conhecida e frequentada barraca do Ju-
venáemItapuã)edeFirminodeItapuã(cantor
e compositor). A história nos uniu quando de
minha campanha para vereador para Câmara
de Salvador, em 2004. Num bom dia, cheguei
com amigos à barraca de Juvená, sendo apre-
sentado ao mesmo, e daí o papo de candidato
para lá e para cá, entre uma cerveja e outra,
quando conheci também Firmino de Itapuã.
Coisas de primeira vista. No bate-papo, fa-
lamos sobre minha recente experiência pro-
fissional na prefeitura de Salvador como su-
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Anel Florestal de Camaçari
Será lançada durante o Fórum de Susten-
tabilidade do Polo Industrial de Camaçari,
que acontece hoje e amanhã, campanha de
conscientização para a proteção do Anel
Florestal. A ação é fruto de parceria entre a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
(SDE) e o Comitê de Fomento Industrial de
Camaçari(Cofic).OAnelFlorestaléumaárea
de vegetação implantada em 1978 que tem
como objetivo estabelecer uma distância
segura entre o complexo industrial e as
comunidades vizinhas. O fórum é parte das
celebrações da Semana Mundial do Meio
Ambiente. As inscrições podem ser feitas
no endereço: acontece.onono.com.br/fo-
rum-sustentabilidade-camacari.

Acervo de minérios
O acervo de rochas e amostras do solo, re-
lacionadas à atividade de mineração na Ba-
hia, ganham atenção neste momento de
distanciamento físico, com a digitalização
de parte do material guardado em 1.800
metros quadrados distribuídos em três pa-
vilhões.

São mais de 23 mil caixas, com aproxi-
madamente cinco metros de sondagem ca-
da, totalizando mais de 100 mil metros de
furos, além de um expressivo número de
amostras de sedimento e solo. Trata-se da
litoteca mantida sob a guarda da Companhia
Baiana de Pesquisa e Mineral (CBPM).

– Sem sombra de dúvidas, a CBPM é a
companhia de pesquisa mineral dos gover-
nos estaduais mais bem dotada do país –
reivindica a posição o presidente da com-
panhia Antônio Carlos Tramm.

Os interessados em realizar visitas físicas
à litoteca devem solicitar programação de
um horário exclusivo, com acompanha-
mento por um técnico da empresa, a fim de
informar sobre aspectos do acervo.

REDAÇÃO

Nelson Pretto
Professor da Faculdade de Educação da Ufba
nelson @pretto.pro.br

Qual nossa resposta a essa tristeza toda?

M uito me impressionou o clip da
Orquestra de Câmara da Escola
de Comunicações e Artes da USP

denominado Espero que nomes consigam
tocar, baseado na obra Inumeráveis de
Bráulio Bessa e Chico Cesar. O magnífico
trabalho estreou em setembro de 2020, já
sob o forte impacto do número de mortos
pela Covid-19 e pelo descaso do governo
genocida de Jair Messias Bolsonaro.

Naquela data, já eram 980 mil mortos
no mundo e 140 mil no Brasil. De lá para
cá, o crescimento descontrolado de in-
fectados nos aproxima da estrondosa
marca do meio milhão de brasileiros
mortos pela Covid-19, resultado de uma
necropolítica que tem se amparado no

vírus para banalizar a morte.
O impacto em cada um e cada uma de

nós é enorme. Indescritível!
Assim como na canção Inomináveis, os

nomes nos tocam. Sonhos foram inter-
rompidos, famílias destruídas, colegas e
alunos nos deixaram, amigos se foram ao
longo desses 14 meses de sofrimento. Não
paramos de chorar os nossos mortos, sem
luto, mas com luta. Muitas iniciativas lin-
das aconteceram em torno do cuidado
com o outro, do afeto, da solidadriedade,

da mão estendida, na maior parte das
vezes, apenas através das telas.

Não baixamos a guarda. Longe de se ter
superado essas dores e desafios, já es-
tamos a nos perguntar: “Qual nossa res-
posta a essa tristeza toda?”.

É justo com esse tema-provocação-pergun-
ta que faremos o último encontro das Po-
lêmicas Contemporâneas, ação do Departa-
mento II da Faculdade de Educação da Ufba
através do grupo de pesquisa Educação, Co-
municação e Tecnologias (GEC). Queremos,
juntos, pensar sobre nosso passado, presente
e celebrar o futuro, homenageando aqueles
e aquelas que não mais aqui estão.

Desde março deste ano, estivemos for-
temente juntos (sim, juntos!), através das
redes, em nossas Polêmicas Contemporâ-
neas, debatendo e aprofundando os mais
diversos temas. Agora, no encerramento do
semestre, queremos reiterar o convite para
estarem conosco na tela (dia 7/6 às 19 h)

para celebrarmos a vida e esperançarmos o
futuro. Estarão conosco Carlos Barros, Cau
Gomes (cartunista aqui em A Tarde), Lula
Gazineu, Maria Simões, Claudio Leal, Ju-
liana Ribeiro, Vitoria Dias e Lilian Conceição
(coletivo Enpretecidas), Coletivo Khalid
mob, Zakyn Sodré, Claudio Manoel, Marina
Mapurunga, Gleydson Públio, Sebage, Gil-
van Santos, Livia Santanna Vaz, Antonio
Lafuente, George Vladimir, Alexandre Es-
pinheira, Avelin Kambiwä Buniacá, Goli
Guerreiro e… você.

Será mais uma noite de acolhimento,
de cuidado e congraçamento. Uma noite
de cultura que incluirá artes plásticas,
música, teatro, dança, educação, saúde,
ciência e, claro, tecnologias, pois tudo
acontecerá em nosso www.canalpolemi-
cas.faced.ufba.br, uma solução livre, com
softwares livres, tocada pela RNP e a
STI/Ufba em conjunto com nossos alunos
e apoio do CNPq e Fapesb.

Queremos pensar sobre
nosso passado, presente
e celebrar o futuro,
homenageando aqueles
que não mais aqui estão

perintendente de Parques e Jardins; começou
a ensaiar no compasso de uma caixa de fós-
forosaletraelogoveioamúsica;estavapronta
uma linda mensagem musical, meu “jingle”
decampanha;diasdepoismepresenteavaum
CD,dizendoserasuacolaboraçãoàcampanha,
o que muito ajudou. Nesse momento, por um
motivo ou outro, muitos valores folclóricos,
artísticos e musicais nos deixaram; fica a sau-
dade, o adeus, e Salvador, principalmente o
chão de Itapuã, perde dois grandes valores.
Hoje estou a ouvir: “Gavazza, Gavazza, Ga-
vazza... Gavazza estamos com você, por tudo o
que você fez para deixar Salvador mais bonita,
enfeitando praças e jardins. O povo quer Ga-
vazza vereador da capital”. Obrigado, Juvená.
Valeu, amigo Firmino de Itapuã. THELMO GA-
VAZZA, TGAVAZZA@ YAHOO.COM.BR

Nossa via dolorosa
A Justiça não tem mais para onde descer; já
chegou ao rés do chão, com componente da
Suprema Corte votando em causa própria,
tornando-a indigna de merecer respeito. Es-
cancarada e escandalosamente talvez seja o
primeiro, porém outros tantos vêm fazen-
do-o de maneira menos direta e acintosa.
Constantemente desembargadores são pre-
sos aqui. Os demais tribunais são melhores?
Talvez sejam até piores porque nem esse
constrangimento sofrem. Há tempos vêm

perseguindo igualar-se às das mais trucu-
lentas ditaduras, e conseguiu. Um ex-pre-
sidente da República declara em público que
um ex-governador do Rio não merecia ser
preso só porque roubou o dinheiro público.
Pretendendo retornar à Presidência, prome-
te de público que não enganará mais o povo.
E esse delinquente totalmente desqualifi-
cado, eleito o governante mais corrupto do
mundo, ocupou o governo por oito seguidos
anos e monitorou a desastrada sucessora que
fez o que fez. Leis são produzidas para in-
disfarçavelmente proteger criminosos e pu-
nir o cidadão de bem. Em desesperada crise
de abstinência, a alta bandidagem está fa-
zendo o impensável em termos de infâmias,
vilezas e indignidades na tentativa de tri-
turar e massacrar o atual presidente, que
cometeu o ousado e imperdoável pecado de
ser decente no governo. É de se crer que as
mais primitivas entidades promanadas dos
maissórdidosetenebrososporõesecavernas
da espiritualidade ocuparam as elites deste
país, donde foi varrido e enxotado o pudor,
fazendo retrogradar a civilização. Continuo
tendo como certo que, por delegação do Pai,
o Cristo está no comando, e, com nossa par-
ticipação, o sol um dia brilhará dissipando
toda essa escuridão hedionda, ignominiosa
e deletéria. WALTER BARRETO DE ALENCAR,
WALTERALENCAR30@GMAIL.COM
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