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Situação difícil: Turismo de
Salvador vive a pior crise
dos últimos 50 anos

O
sidente da Federação
Baiana de Hospedagem e
Alimentação (FeBHA) Sylvio
Pessoa que complementa:
“São mais de 400 hotéis e 6
mil bares e restaurantes vi-
vendo numa difícil situação
e muitos não terão fôlego
para voltar a operar quando
da retomada dos negócios.
Entre 40% a 50% deles te-
rão o mesmo destino, vez
que as linhas de crédito es-
tão dificílimas, com muito
protocolos sendo exigidos
pelos bancos”. 

 Esse depoimento do
presidente da FeBHA tem
como lastro o relatório de
“Diária Média e Ocupação”,
do mês de maio de 2020
dos 25 maiores hotéis de
Salvador, os quais fecharam

turismo em Salva-
dor está vivendo a
sua maior crise nos
últimos 50 anos. A
revelação é do pre-

com  ocupação de 3,05%
sendo inferior 48,80  pontos
percentuais ao mesmo perí-
odo do ano anterior. “Destes,
apenas 6 hotéis continuam
em operação fechando ocu-
pação média de 12,70% no
mês citado” discorre Sylvio
Pessoa.

 Segundo a liderança do
setor esta é a maior crise
que o turismo enfrenta nos
últimos 50 anos. “São mais
de 400 hotéis e 6.000 Bares
e Restaurantes em Salvador,
muitos dos quais não volta-
rão a operação. Calculamos
entre 5% a 10% dos meios
de hospedagem não tenham
folego para voltar a operar 
e, entre 40% a 50% dos
Bares e Restaurantes, mui-
tos terão o mesmo destino,
pois as linhas de crédito
estão dificílimas com muitos
protocolos bancários”, expli-
ca.

 Ele também reconhece
que infelizmente o setor será
entre os últimos a voltar a
normalidade. “A grande mai-
oria espera voltar com 20%

da capacidade a partir de 01
de julho. Mas, dependemos
muito de malha aérea, pois
somos um país continental.
Nossa aposta é no turismo
doméstico. Para isto tere-
mos que ter rígidos protoco-
los de segurança e conven-
cer o público final de que
estamos aptos para o bem
receber”, comenta

ELOGIOS E CRÍTICAS
 Da mesma maneira em

que relata os tristes tempos
que vive o setor de turismo,
o presidente da Federação
Baiana de Hospedagem e
Alimentação (FeBHA)
Sylvio Pessoa dispara elo-
gios e críticas aos gover-
nantes do município e do
Estado. “A Prefeitura de
Salvador tem que fazer o
planejamento da retomada
do setor com muita mídia
institucional digital, lem-
brando os brasileiros do des-
tino fantástico que somos,
mas o tempo de recupera-
ção é o nosso inimigo”, la-
menta. “Já do Governo do
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SÓ NA MEMÓRIA
Sem perspectiva de retomada, trade cobra planejamento da prefeitura

Estado estamos órfãos há
muito tempo e fomos rele-
gados a segundo plano, ape-
sar de representarmos 7,5%
do Produto Interno Bruto
(PIB) e sermos os maiores
empregadores do país de-
pois do Agronegócio”, valo-
riza. 

 Sylvio Pessoa relem-
brou que a sua entidade
(FeBHA) está disponibi-
lizando um guia digital “com
todos os protocolos de se-
gurança pós-Covid 19 para
ser utilizado pelos hotéis,
bares e restaurantes tão logo
a retomada seja anunciada
pelas autoridades locais.

Marinha do Brasil comemora nesta quinta os
155 anos da Batalha Naval do Riachuelo

Amanhã , quinta (11), a
Marinha do Brasil comemo-
ra os 155 anos da Batalha
Naval  doConsiderada pelos
historiadores como um mo-
mento decisivo na Guerra da
Tríplice Aliança (1864-1870),
a Batalha Naval ocorreu na
manhã do dia 11 de junho de
1865, na foz do Riachuelo,
afluente do Rio Paraná.

 A Batalha Naval do
Riachuelo, ou simplesmen-
te Batalha do Riachuelo, tra-
vou-se a 11 de junho de 1865
às margens do arroio
Riachuelo, um afluente do rio
Paraná, na província de
Corrientes, na Argentina.

 É considerada pelos
historiadores militares como
uma das mais importantes
batalhas da Guerra do
Paraguai (1864-1870). A ba-
cia do rio da Prata era es-
tratégica para as comunica-
ções entre o Oceano Atlân-
tico e os contrafortes orien-
tais da Cordilheira dos An-
des. O transporte de pesso-
as, animais e de mercadori-
as era feito pelos rios, uma
vez que quase não havia
estradas até à segunda me-
tade do século XX. O país
que controlasse a navega-
ção de seus rios, mas prin-
cipalmente a sua foz, con-
trolaria o interior do território
e a sua economia.

 O Paraguai não tinha
uma saída direta para o mar,
uma vez que a bacia estava
em mãos da Argentina e do
Uruguai, este último em

constante disputa entre os
interesses da República Ar-
gentina e do Império do Bra-
sil. Por essa razão, as forti-
ficações mais importantes
do Paraguai tinham sido
erguidas nas margens do
baixo curso do rio Paraguai.

 No início do conflito, as
tropas paraguaias já haviam
ocupado áreas da então Pro-
víncia do Mato Grosso (atu-
al Estado do Mato Grosso
do Sul), no Império do Bra-
sil, e da República da Argen-
tina. Se vencessem a bata-
lha do Riachuelo, poderiam
navegar livremente pelo rio
Paraguai, descer o rio
Paraná, conquistar Montevi-
déu no Uruguai e, de lá, ocu-
par a então Província do Rio
Grande do Sul. Formar-se-
ia assim o Grande Paraguai,
que se abriria ao comércio
atlântico com as demais
nações.

 No comando da Força
Naval, estava o Almirante Jo-
aquim Marques Lisboa, o Vis-

conde de Tamandaré, incum-
bido de apoiar as tropas alia-
das e efetuar o bloqueio dos
Rios Paraguai e Paraná, a fim
de impedir o recebimento de
armamentos e suprimentos.
Naquele episódio, a Esqua-
dra Brasileira, liderada pelo
Almirante Francisco Manoel
Barroso da Silva, travou uma
intensa luta contra as forças
oponentes, mesmo diante
das dificuldades na navega-
ção. A resistência brasileira
foi heroica. Até aquela data,
as forças da Tríplice Aliança
não detinham a iniciativa na
guerra. Com a vitória naque-
la Batalha, o Brasil assumiu
o protagonismo no conflito,
bloqueando a navegação
adversária, possibilitando aos
aliados o acesso aos rios
que formavam as principais
artérias do teatro de opera-
ções de guerra e comprome-
tendo o fluxo logístico do
oponente, sendo uma con-
quista cabal para o fim do
conflito.

A Bahia registra 30.481
casos confirmados de
coronavírus (Covid-19), o que
representa 19,03% do total
de notificações no estado. O
boletim epidemiológico ain-
da contabiliza 13.484 pesso-
as recuperadas, 937 óbitos
e 16.060 indivíduos
monitorados pela vigilância
epidemiológica e com sinto-
mas da Covid-19, o que são
chamados de casos ativos.

Os casos confirmados
ocorreram em 342 municípi-
os do estado, com maior
proporção em Salvador
(57,73%). Os municípios
com os maiores coeficientes
de incidência por 1.000.000
habitantes foram Ipiaú
(7.738,76), Itajuípe
(7.564,30), Uruçuca
(7.066,62), Salvador
(5.979,78) e Urandi
(5.883,06).

O boletim
epidemiológico contabiliza
ainda 47.160 casos descar-
tados e 82.518 em investi-
gação. Estes dados repre-
sentam notificações oficiais
compiladas pelo Centro de
Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde da
Bahia (Cievs-BA), em con-
junto com os Cievs munici-
pais e as bases de dados do
Ministério da Saúde até as
16 horas desta terça-feira
(9).

Na Bahia, 4.468 profis-
sionais da saúde foram con-
firmados para Covid-19.

Bahia tem mais de
30 mil casos de
coronavírus

Celebra-se nesta quar-
ta-feira, 10 de Junho, o Dia
de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portu-
guesas. O dia também é
marcado pelo dia da morte
do poeta Luís Vaz de
Camões, em 1580, autor
d´Os Lusíadas.

A história conta que
durante o regime ditatorial
do Estado Novo de 1933
até à Revolução dos Cra-
vos de 25 de Abril de 1974,
o dia 10 de Junho era cele-
brado como o “Dia da
Raça: a raça portuguesa
ou os portugueses”.

 Foi aproveitado para
exacerbar as característi-
cas nacionais.

Devido à pandemia, Dia de
Portugal não será celebrado
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Os casos de violência
doméstica aumentaram
durante a quarentena em
diversos países. No Cana-
dá, as mulheres criaram
um sinal para conseguir
pedir ajuda quando estão
em chamada de vídeo. A
in ic iat iva surgiu da
Canadian Women’s
Foundation , que orienta
como indicar que se está
em situação de violência
e como ajudar.

O “truque” é um sinal
com as mãos, onde a mu-
lher deve levantar a palma
da mão e dobrar o pole-
gar; depois, deve abaixar
os quatro dedos – como
mostra a imagem acima.
Dessa forma, ela conse-
gue pedir ajuda sem pre-

Enfermeira na linha de frente da Covid faz relato emocionante

Violência doméstica: mulheres
usam “truque” para pedir ajuda

cisar falar sobre a situa-
ção.

Andrea Gunraj, vice-
presidente da Canadian
Women’s Foundation, diz
ao Refinery 29 o que fazer
quando estiver conversan-
do com uma mulher e ela
fizer esse sinal.

O pr imeiro passo é
mostrar que você enten-
deu o sinal e está ali para
ajudá-la. Para isso, envie
uma mensagem de texto,
assim ela não será expos-
ta se a conversa estiver no
alto-falante. Se ela estiver
usando fone de ouvido,
pode fazer perguntas que
permitem respostas com
“sim” e “não”. Assim, po-
derão encontrar a melhor
saída para a situação.

Em 27 de maio, a enfer-
meira Taísa Land, de 37
anos, viveu uma das situa-
ções mais tristes e emocio-
nantes de sua profissão. Na
linha de frente para atender
pacientes com a covid-19,
ela presenciou, em poucas
horas, a despedida de uma
mãe e o temor de um homem
que não queria dormir para
não morrer.

A profissional de saúde
contou nas redes sociais, na
tarde de 28 de maio, sobre
o que havia vivido naquele
plantão. O relato viralizou.

Taísa, que há 15 anos
trabalha como enfermeira
intensivista, afirma que com-
partilhou o relato como uma
forma de alertar as pessoas
sobre os riscos do novo
coronavírus. “Foi um desa-
bafo, para que tenham no-
ção da realidade”, diz a en-
fermeira à BBC News Bra-
sil.

Ela detalha que tem pre-
senciado mortes frequentes

HISTÓRIA
É considerada uma das mais importantes batalhas

VÍDEO

Como Camões foi uma
figura emblemática, associ-
ada aos Descobrimentos, foi
usado como forma de o regi-
me celebrar os territórios
coloniais e o sentimento de
pertença a uma grande na-
ção espalhada pelo mundo,
com uma raça e língua co-
mum.

Com o estado de quaren-
tena, devido a Pandemia do
Coronavírus, certamente não
haverá comemorações
presenciais em Salvador.
Procurado para divulgar as
possíveis manifestações na
capital baiana, o Consulado
Português não respondeu
aos contatos da reportagem
da Tribuna da Bahia.

HOJE

A CBF vai disponibilizar
aos Clubes que disputam a
Série A do Campeonato Bra-
sileiro uma linha de crédito
total de até R$ 100 milhões,
a juro zero. Os recursos se-
rão concedidos tendo como
garantia os valores a receber
pelos clubes referentes aos
contratos de direitos de
transmissão das competi-
ções que disputam e prêmi-
os por desempenho. O Bahia
tem crédito para solicitar até
R$ 5 milhões, para compen-
sar as perdas do Tricolor com
a paralisação do futebol por
conta da pandemia do
coronavírus.

Série B - Os clubes da
2ª Divisão do Brasileiro rece-
berão um adiantamento to-
tal de cerca de R$ 15 mi-
lhões, sobre os valores que
tem a receber sobre o con-
trato de direitos de transmis-
são com o Grupo Globo. De-
vido ao adiamento do início
da competição por conta da
epidemia, a emissora fechou
com os clubes e a CBF um
acordo que redesenhou o

CBF vai emprestar dinheiro a
Bahia e Vitória com juro zero

calendário de pagamentos,
com redução das parcelas pre-
vistas para os meses de abril,
maio e junho.

A CBF já havia feito outro
adiantamento de pagamento
de direitos de transmissão aos
clubes da Série B, no valor de
R$ 11,4 milhões. Assim, os
valores antecipados aos parti-
cipantes da competição signa-
tários do contrato já chegam
a R$ 26,4 milhões de reais.

Desistência - A CBF co-
municou à FIFA a retirada da
candidatura do Brasil para
sediar da próxima Copa do
Mundo Feminina, que será re-
alizada em 2023. Através de
nota oficial, a entidade informou
que não foram apresentadas
as garantias do Governo Fe-
deral para a realização da com-
petição, e que vai apoiar a can-
didatura da Colômbia, que es-
tará concorrendo com o Japão
e dois países que querem pro-
mover o evento em parceria:
Nova Zelândia e Austrália. A
candidatura vencedora será a
nunciada pela FIFA no dia 25
de junho.

 

SOCORRO FINANCEIRO

por covid-19 durante seus
plantões, em um hospital
público da capital do Rio de
Janeiro — em todo o Esta-
do, segundo dados do Minis-
tério da Saúde, mais de 6,7
mil morreram em decorrên-
cia do novo coronavírus.

“Em muitos casos, os
pacientes já estão com com-
prometimentos mais graves
e aceitam facilmente a
intubação, porque não
aguentam mais, estão no li-
mite por não conseguir res-

pirar”, conta.
“Já presenciei muitas

mortes ao longo desses 15
anos como enfermeira. Nos
‘acostumamos’ com isso na
nossa rotina. Mas nessa
pandemia tem sido muito
diferente. Estamos com o
físico e o emocional muito
sobrecarregados”, desabafa
Taísa.

O que mais comoveu
naquela noite de fim de maio,
diz Taísa, foi o desespero de
dois pacientes que estavam

em uma enfermaria destina-
da a pessoas com a covid-
19 e precisavam ser
intubados. “Mesmo muito
cansados, eles relutaram e
tiveram medo”, diz.

“Sempre trabalhei com
terapia intensiva, mas essa
doença é muito diferente. Os
pacientes já vêm com cons-
ciência da possível gravida-
de. Eles chegam ansiosos
e com medo de morrer. Eles
ficam sem acompanhante,
sem visita e sem o apoio fa-
miliar. Muitas vezes, nós
somos o apoio”, comenta a
enfermeira.

O texto de Taísa sobre o
plantão de 27 de maio foi
publicado por diversas pági-
nas e teve, ao menos, 5 mil
compartilhamentos no
Facebook. “A repercussão
me surpreendeu. Muitos gru-
pos de WhatsApp compar-
tilharam e fui marcada em
páginas de Facebook. Co-
mecei a receber muitas
mensagens de apoio e mui-
tos comentários de pesso-
as que se emocionaram
muito”, diz.
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LUTA
Profissional relatou sobre solidão e temor dos doentes


