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Rui Costa critica
briga política no
uso de remédios
contra covid-19
PROTOCOLO O governador
Rui Costa (PT) criticou a indicação e até distribuição de
medicamentos como a cloroquina e a ivermectina por
autoridades políticas no estado. O CORREIO mostrou
que ao menos seis cidades
baianas adotam o tratamento precoce com algum apoio
do poder municipal.
Segundo ele, o governo da
Bahia não adotará oficialmente nenhum protocolo de
indicação, distribuição ou
incentivo no uso e prescrição
de medicamentos contra a
covid-19, uma vez que não
há nenhuma evidência científica de que existam remédios capazes de combater a
doença. “Como a ciência não
comprovou ainda que exista
um medicamento 100% eficaz, os médicos estão fazendo suas opções. O que cabe
ao governador ou prefeito é
deixar disponível para os
médicos os remédios que eles
entendem que devem ser
aplicados. Não acredito que
isso deva ser estabelecido
através de portaria ou protocolo municipal”, disse Rui.

Cestas básicas
arrecadadas em
lives são doadas

CORRENTE DO BEM As lives
de forró que o CORREIO promoveu em junho minimizaram a saudade do São João e
ainda ajudaram quem precisa. Durante as transmissões,
o público pôde fazer doações, que foram destinadas à
ONG Corrente do Bem. Na
tarde de ontem, foram entregues as cestas básicas no Alto
do Saldanha, em Brotas. A
marca Brilux doou 3.600 litros de água sanitária.
A doação aconteceu graças à manicure Ane Kelen da
Paixão. “Ela me contou sobre a situação dos moradores, que estavam passando
fome. Ane, inclusive, vinha
fazendo um mexido de farinha e ovo, mesmo sem ter
muitos recursos, só para que
os vizinhos tivessem o que
comer. Encaixou com a doação vinda através das lives
do CORREIO”, contou Simony Macedo, voluntária da
Corrente do Bem.
A manicure, de 29 anos,

EMOÇÕES QUE CURAM: REVEJA LIVE DO
CORREIO COM UBIRACI PATAXÓ

MP PROMOVE FÓRUM SOBRE QUESTÕES
RACIAIS E DE GÊNERO NO PRÓXIMO DIA 24

BEM-ESTAR A pandemia é uma oportunidade de autoconhecimento e também de usar a percepção das suas emoções para
curar seu corpo e alma. Essas foram algumas das observações
de Ubiraci Pataxó durante a live Saúde e Bem-Estar de ontem,
promovida pelo jornal CORREIO. Além de aprendiz de pajé,
ele é palestrante, educador, terapeuta e massoterapeuta. A
apresentação é do jornalista Jorge Gauthier. O bate-papo pode ser revisto na íntegra em https://bit.ly/LivePataxo

ON-LINE O Ministério Público da Bahia realiza no próximo dia
24 a 5ª edição do Seminário Biopolíticas e Mulheres Negras,
que, por conta da pandemia, será transmitido ao vivo pela plataforma Microsoft Teams. Os interessados podem se inscrever
no site do MP (www.mpba.mp.com.br). O fórum integrado
por mulheres negras pretende discutir e avaliar questões raciais e de gênero, diretamente ligadas às temáticas da violência
doméstica, do feminicídio e do genocídio da juventude negra.

Entrega foi no Alto do Saldanha, em Brotas, para a ONG Corrente do Bem
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virou uma espécie de heroína
na região. “Estão todos muito felizes. Meu celular está
cheio de mensagens dos vizinhos, me agradecendo. Os
meninos voltaram a dar risada, está todo mundo mais
alegre”, comemorou Ane.
Além de ajudar na escolha
do local, ela também foi a
responsável por selecionar
os contemplados.
A entrega foi comandada
pela Corrente do Bem, com a
ajuda do Departamento de
Polícia Comunitária e Direitos
Humanos (DPCDH) e da 26ª
Companhia Independente de
Polícia Militar (CIPM/Brotas).
Coordenadora de marketing do CORREIO, Marta
Sousa comemorou o resultado
do projeto, que teve a parceria
da ITS Brasil. “Para nós, foi
uma satisfação muito grande.
Fazer um evento que resgatou
o nosso tradicional São João,
não deixando os baianos na
mão, e que ainda teve esse retorno, é melhor ainda.”

