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CONTAMINAÇÃO Material identificado em três praias de Salvador foi analisado pelo Instituto de Geociências da Ufba

ÓLEO NOVO TEM MESMA COMPOSIÇÃO
Divulgação

MADSON SOUZA*

As praias de Salvador voltaram a apresentar manchas de óleo, mais especificamente as praias da Pituba, Piatã e Jaguaribe. Nesta
última apareceu também
uma tartaruga morta. A
identificação do óleo levou
pesquisadores e instituições
a buscar entender a situação,
de forma a evitar que ocorra
um evento como o registrado no ano passado, quando
toneladas de óleo atingiram
o litoral do Nordeste, além
dos estados de Rio de Janeiro
e Espírito Santo, gerando diversas consequências nos
ecossistemas atingidos.
A diretora do Instituto de
Geociências (Igeo) da Universidade Federal da Bahia
(Ufba), Olívia Oliveira, coordenou a equipe responsável
pelas análises das amostras
coletadas na praia da Pituba,
na sexta-feira passada, e
aponta que o óleo recolhido
tem origem geoquímica de
uma bacia petrolífera venezuelana.
“Nesse trabalho podemos
afirmar que se trata de um
óleo com mesmas características daquele que atingiu
as praias no segundo semestre de 2019. Acreditamos
que seja o mesmo, e aposto
em um grande percentual
de certeza. Pudemos concluir que ele tem origem de
uma bacia petrolífera venezuelana e que apresenta
composição idêntica”, expli-

Estudo apontou que o óleo tem origem em bacia petrolífera venezuelana, como o que atingiu o litoral em 2019

ca Olívia.
A diretora do Instituto de
Geociências aponta que a
principal hipótese para explicar a chegada de óleo com
características tão idênticas
é de que resquícios do material identificado em 2019
foram preservados , o que
pode ser resultado de um
mecanismo geológico ou de

“Só dá para
perceber na
areia, por isso
somos pegos de
surpresa”
FRANCISCO KELMO diretor do Ibio

Três homens, suspeitos de
tráfico de drogas, morreram
após confronto com a polícia neste domingo, 28, na
localidade de Casinhas, no
município de São Francisco
do Conde, situado na Região
Metropolitana de Salvador
(RMS).
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia
(SSP-BA), durante a semana,
em duas investidas, os policiais capturaram dois suspeitos e apreenderam armamento e entorpecentes. Ao decidirem voltar para o local, os
policiais perceberam a chegada de três homens armados.
Ainda segundo a SSP-BA,
foi montado um cerco na tentativa de efetuar as prisões,

Risco

Um dos fatores que gera
maior risco em torno do
óleo, de acordo com o diretor
do Instituto de Biologia da
Ufba (Ibio), Francisco Kelmo,

é a dificuldade de prever sua
chegada. “Só dá para perceber quando ele chega na
areia, por isso somos pegos
de surpresa de onde estão as
manchas e quantas são. Mesmo com os equipamentos
tecnológicos é muito difícil
ter essa certeza sobre a presença do óleo”, explica Kelmo.
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Polícia localiza drogas enterradas

Três suspeitos de tráfico
morrem após confronto
DA REDAÇÃO

um mecanismo químico.
Olívia comenta que estudos
oceanográficos podem ajudar a esclarecer.

Kelmo também foi um
dos responsáveis por analisar a tartaruga que foi encontrada morta na praia de
Jaguaribe, na última quinta-feira. Após os exames, ele
confirmou que o óbito foi
fruto de causas naturais e
que o animal não ingeriu,
nem inalou o óleo.
O diretor do Ibio/Ufba
também ressalta que é preciso atenção e cuidado por
parte da população ao encontrar as manchas de óleo
nas praias. Ele indica que as
pessoas devem entrar em
contato com as autoridades
e que não se deve tentar pegar o material. Caso se tenha
tocado no óleo, o recomendado é o de lavar bem o espaço que entrou em contato
com água e sabão.
A chegada das manchas
de óleo às praias brasileiras
ocorreu faz quase um ano e
Kelmo comenta os impactos
do acontecimento. “As consequências foram terríveis.
Uma perda de quase 80% da
diversidade de invertebrados, a mortalidade deles
também aumentou em 85%.
E a doença dos corais que
oscilava entre 5% e 6% com
a chegada do óleo atingiu até
85%. A recuperação desses
ambientes não acontecerá
em menos de 10 anos, e, por
isso, estamos tão preocupados com a chegada dessa nova mancha”.

NICOLAS MELO

mas os suspeitos teriam atirado. Houve confronto e os
três ficaram feridos.

Dois investigadores da 26ª
Delegacia Territorial (DT) de
Abrantes, no município de
Camaçari, após trocar tiros
com aproximadamente seis
homens armados, localizaram 7 quilos de maconha e
260 pedras crack enterrados
em uma área de vegetação.O
grupo, que é envolvido em
diversos homicídios além
do tráfico de drogas em
Abrantes e regiões vizinhas,
já era investigado há cerca
de um ano.
A ação foi uma forma de
homenagem ao investiga-

Socorro

Os suspeitos foram socorridos, mas não resistiram, informou a SSP-BA. Um deles
é apontado como autor de
cinco homicídios, na RMS,
este ano.
Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre
380, dois revólveres calibre
38, carregador, munições,
meio quilo de maconha, ainda oito porções da mesma
droga já embaladas, 75 pinos
de cocaína e um saco com
aproximadamente 100g do
mesmo entorpecente. Além
disso foram encontradas e
500 embalagens plásticas
que seriam utilizadas no comércio de drogas.

dor Carlos Borri Neto, 55
anos, (vítima de Covid-19)
que era lotado na unidade, e
aconteceu na tarde de anteontem, na localidade de
Mutirão, em Abrantes. Borri

30 mil

é o valor estimado dos
sete quilos de maconha e
260 pedras de crack que
foram encontrados
enterrados em uma área
de vegetação em Abrantes

também participou das investigações desde o início.
O Coordenador do Serviço
de Investigação (SI) da 26ª
Delegacia Territorial, Eremar Freitas, contou que, por
desfalque na equipe devido
à contaminação com o novo
coronavírus, ele e o investigador José Souza Cerqueira, ambos recuperados da
Covid-19, aproveitaram a
oportunidade de movimentação de traficantes e invadiram o local que era utilizado para guardar o material ilícito.
"Entramos sozinhos na
mata e já sabíamos mais ou

menos onde é que o material
estava e, além do mais, o fato
de ter traficantes tomando
conta da droga facilitou a
localização. Se eles estavam
ali então a droga estaria por
perto", disse o coordenador
Eremar Freitas. Os homens
teriam percebido a aproximação dos policiais e atirado contra eles. De acordo
com Freitas, houve um confronto, mas não houve feridos, e o bando fugiu. As
drogas estavam escondidas
dentro de um tonel enterrado. "Eles não tiveram predisposição para continuar o
confronto, disse.

CAMPO SANTO

Maria Nilza de Souza
Silva Dantas
Mendes faleceu no
Hospital Santa Izabel, 83
anos, natural de Cícero
Dantas-BA.

OBITUÁRIO
BOSQUE DA PAZ
Maria Fatima Barreto Rocha faleceu no Hospital
da Bahia, 61 anos, natural
de Nazaré-BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
CNPJ N: 14.232.086/0001-92

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

A CPL da Prefeitura de Araci – BA realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº
003/2020, em 14/07/2020 às 09hs, em sala de reuniões do CTP. Objeto: REALIZAÇÃO DE OBRAS
DE REVITAIZAÇÃO DA PÇ ESPORTIVA MARIA PINHO (LOTE 01) E DA PÇ MONSENHOR CARLOS
OLIMPIO (LOTE 002) – CONSTRUÇÃO DA PÇ DO POV. DE RETIRADA (LOTE 003) – RECUPERAÇÃO
DA PASSAGEM MOLHADA DA BA 408 – RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO MERCADO DO POV. DE
TAPUIO (LOTE 005) – CONSTRUÇÃO DA PÇ DO POV. DE BALIO (LOTE 006) – CONSTRUÇÃO DA PÇ
DO POV. DE QUEIMADINHA (LOTE 007) E CONSTRUÇÃO DA PÇ DO POV. DE PERPETUA (LOTE 008),
NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS. O Edital e
anexos estão disponível EXCLUSIVAMENTE no site www.araci.ba.gov.br (Diário Oficial e aba licitações)
ou por e-mail: licitacacoaraci@yahoo.com.br, Araci - BA, Maria Verena M. Moura – Presidente da CPL

Marise Silva
Cesar faleceu no
Hospital de Campanha
Wet´n Wild, 65 anos,
natural de Salvador-BA.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PRORROGAÇÃO do Procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico SRP de nº 012/2020,
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, Início do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia
08/07/2020, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 10/07/2020, data e a hora da disputa:
às 09:30 horas do dia 13/07/2020. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA nº Nº 305/2020, N°
da Licitação: 821696, tendo como objeto a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PENSO/EPIs PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM
DIRETAMENTE COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. Motivo:
Cumprimento de prazo legal. Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho. Presidente da
CPL. Jaguaripe - BA, 26 de junho de 2020.

Ivo Euzebio da
Silva faleceu no Instituto
Couto Maia, 73 anos,
natural de Salvador-BA.
Francisca Almeida
Santana faleceu no

Hermes de Castro Nery
Filho faleceu em
domicílio, 78 anos,
natural de Ilhéus-BA.
Maria Ribeiro dos Santos faleceu no Instituto
Couto Maia, 80 anos, natural de Salvador-BA.

Roque Muniz
Brandão faleceu no
Hospital Aliança, 88 anos,
natural de Amargosa-BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

Hospital Geral Menandro
de Faria, 82 anos, natural
de Coração de Maria-BA.

Dulceide Maria Barbosa
dos Santos faleceu no
Hospital da Bahia, 72
anos, natural de São
Francisco do Conde-BA.
Lydia Gomes
Coelho faleceu no
Hospital Santa Izabel, 82
anos, natural de
Salvador-BA.

Miguel Angelo
Larocca faleceu em
domicílio, 78 anos,
natural de Salvador-BA.

JARDIM DA SAUDADE

Anna Maria da Silva
Fraga faleceu no
Hospital CardioPulmonar,
84 anos, natural de
Salvador-BA.

Maria Neres
Paim faleceu no
Instituto Couto Maia, 78
anos, natural de
Salvador-BA.

Luiz Cláudio
Rodrigues
Moreira faleceu no
Hospital da Bahia, 73
anos, natural de
Salvador-BA.

Geraldo Chagas
Fortuna faleceu no
Hospital da Bahia, 74
anos, natural de
Salvador-BA.

Luiz Cláudio Rodrigues
Moreira faleceu no
Hospital da Bahia, 73
anos, natural de
Salvador-BA.

Carlos Alberto de
Jesus faleceu em
domicílio, 73 anos,
natural de Salvador-BA.

CLIMA
salvador@grupoatarde.com.br
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SALVADOR AMANHÃ
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Hoje, a previsão do tempo para
a capital baiana é de sol entre nuvens.
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