24h

10

|

Salvador, sexta-feira, 10 de julho 2020

BAHIA

FAROL
ECONÔMICO

Com queda de doação, estoque
de sangue está em nível crítico

POR DONALDSON GOMES
@donaldsongomes

PRODUZINDO
NA PANDEMIA
Apesar do impacto momentâneo causado pela
pandemia do novo coronavírus, a Navitradeship segue apostando alto na exportação de
frutas do Vale do São Francisco. A empresa é
responsável por comercializar no exterior a
produção da Ebraz, que emprega cerca de 1,2
mil pessoas na região de Juazeiro. Há quatro
anos, a empresa fez um investimento de R$ 15
milhões no processamento de frutas para exportação e agora planeja mais R$ 5 milhões em
novembro, conta Pedro Veiga, diretor da Navitradeship. Os planos da empresa são de chegar a 2023 com capacidade para exportar mil
contêineres de frutas por ano. Pedro Veiga
conta que no primeiro momento a pandemia
trouxe incertezas, o que é sempre ruim para os
negócios. “Este período durou muito pouco e
primeiras respostas dadas foram o aumentono
consumo de produtos mais saudáveis”, diz.

Os
compradores não
sabiam o
que poderia
acontecer,
mas este
período
durou muito
pouco
Pedro Veiga
diretor da
Navitradeship

Setor mineral

O geólogo João Cavalcanti está entusiasmado
com os primeiros resultados das sondagens em
curso na área da Companhia Vale do Paramirim,
no Sudoeste da Bahia. Segundo ele, os primeiros três furos, de um total de 14, apresentaram
resultados promissores. Ele espera produzir
ferro e cobre, entre outros minerais.

VOLUNTÁRIOS

10MIL

doadores tem sido a média
por mês, gerando cerca de
7 mil bolsas de sangue;
antes da pandemia eram 12
mil doadores
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furos devem
ser feitos na
área da CVP
na região
Sudoeste da
Bahia
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Commodities

Os nove projetos analisados durante a 66ª reunião do Conselho Consultivo (CC) do Fundo Comum de Commodities (CFC) da ONU, entre os
dias 29/06 e 02/07, foram aprovados e agora
seguem para validação pelo Conselho Executivo
da entidade. A reunião foi realizada por teleconferência e presidida pelo economista e empresário baiano Wilson Andrade, também diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de
Base Florestal (ABAF). Entre os projetos aprovados está um para a produção de quinoa no
Oeste da Bahia, com um valor de US$ 3 milhões.

$þnlngøôþ¤ XôTgg$¤\ n "ôgé¤¡ngþ¤
T$c TÙ íã8ççé8àëé5222í;2é
¤ðgü& n \ggø¤öw& $þnjw& $þnünTg¤\ 2í25ë2ë2 n 2íí5ë2ë2
3 ey¨¶¬¨ ´² /y¨mÎÊ²¨Î I °L ²Î ¨lÎã 1²®Ù 1²²¶¨Î @û@Cù@ù@L ´¨Î ùùC@îCù@ù@ à
@èå@@«F 3Ê¥²|å ª|Î|Î¸Ù ´² ²²Î ÎÎ °²¶¨²| Î¶² Î´ ´² Î|²¨Î ´² ²m²´¨²|²
ÎÎ Î|²´² Î ´²Î´Î ´Î ´¨v²Î +²¶²|Î¨Î ´ ey¨¶¬¨ ´² /y¨mÎÊ²¨Î I Î«¨ÎF
1²®Ù 1²²¶¨Î @ûûCù@ù@L ´¨Î ùùC@îCù@ù@ à ûõå@@«F 3Ê¥²|å ª|Î|Î¸Ù ´² ²²Î ÎÎ
°²¶¨²| Î¶² Î´ ´² ¶²|Î Êã¨¶Î ÎÎ Î|²´² Î ²¶²¨´Î´² ´ xy´ ey¨¶¨Î
´² °¨|±¶¨Î +¶¨Î ´² /y¨mÎÊ²¨Î I Î«¨ÎF z´¨|Î ² Î²mL ²¶|ÎI²  §¨ã¨ 3)¶¨Î ´
ey¨¶¬¨å nnnF y¨mÎÊ²¨ÎFÊÎF®vFÊL Î¨ ¨°Î¸s²  ²| ´² ¨¶¨|Î¸Ù Î ²´² ´Î ²°²¨|yÎ
´² ù« Î ñ« °²¨ÎL «ã¨ @ëå@@ à ûùå@@«L r°Î¸s²å S@îõQ ÷ñîñIû@ùñF
/y¨mÎÊ²¨Î I °F û@ ´² ¥y « ´² ù@ù@F -$a3 x°vaz- a3þ°z+ z ª$at°å 1²®²¨ 3)¶¨Î F

NO HORIZONTE

úsþs÷¡þc¡
¡ ú¡ys

ï Nota de crédito. A Hapvida recebeu uma
avaliação de rating corporativo estável, de acordo com dados do Rating Nacional de Longo Prazo da Agência de Crédito Fitch Ratings.
ï E-commerce alimentar. A quantidade de
clientes acima dos 60 anos no e-commerce alimentar do Extra (www.clubeextra.com.br)
quintuplicou em menos de três meses.

em nosso estado. Com isso, a
rede pública está realizando
mais procedimentos, tratamentos oncológicos, transplantes e cirurgias em geral.
Além disso, alguns pacientes
com complicações causadas
pelo coronavírus também
necessitam de transfusão, o
que exige a presença de doadores regulares nas nossas
unidades.”
A Hemoba adotou medidas preventivas para atender
os voluntários à doação de
sangue com segurança e evitar o contágio pela covid-19.
Logo na entrada, há medição
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O Programa Mineração e Desenvolvimento
(PMD), discutido há mais de 30 dias no setor
mineral brasileiro, foi apresentado no início desta semana a um seleto grupo de representantes do setor pelo secretário Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal. Para o presidente da CBPM, Antonio Tramm, o documento conseguiu atender
as principais demandas do setor. “Para mim, o
mais interessante é o foco que foi dado para a
sustentabilidade e a inovação. Sem isso, não
vamos a lugar nenhum”, acredita Tramm.

Sondagens

HEMOBA Durante a pandemia
da covid-19, a Fundação Hemoba registrou queda no número de doadores de sangue
em todas as unidades de coleta da Bahia. Antes das medidas de distanciamento social, as 24 unidades do hemocentro chegavam a receber
cerca de 12 mil candidatos à
doação por mês, resultando
em uma média de 10 mil bolsas de sangue coletadas.
Atualmente, o número de
candidatos mensal caiu para
10 mil, e o de bolsas coletadas
para sete mil. Por este motivo, o estoque está em nível
crítico para praticamente todos os tipos sanguíneos.
Segundo o diretor geral
Fernando Araújo, mesmo
diante da redução no número
de doadores, a Bahia está vivendo um momento de demandas transfusionais crescente. “Com a ampliação de
serviços e descentralização
da assistência, mais pessoas
estão tendo acesso à média e
alta complexidade em saúde

Donaldson
Gomes é editor
e escreve às
sextas-feiras
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de temperatura corporal dos
doadores. Na sala de espera,
as cadeiras foram isoladas
para evitar o contato próximo. Já na sala de coleta, as
poltronas estão distanciadas
por mais de um metro e são
higienizadas após cada procedimento.
A doação de sangue também está funcionando com
hora marcada. Os agendamentos podem ser feitos pelo site www.hemoba.ba.gov.br, pelo e-mail
horamarcada@hemoba.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3116-5643.
Outra estratégia é a coleta
de sangue nos condomínios,
através do ‘Hemoba em Casa’. Interessados devem ter
um salão de festas amplo e
cerca de 500 moradores cadastrados para a doação. Para receber a visita técnica da
equipe, é necessário realizar
a inscrição através do e-mail
conta.captacao@hemoba.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3116-5603.

BAIRROS SÃO ALVOS
DE AÇÕES DE
COMBATE À DENGUE
SALVADOR O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continua, hoje, com uma mobilização especial em dez bairros
da capital baiana para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikugunya. Com
a intensificação das estratégias, a cidade apresentou uma
redução de 55% no registro
de notificações de surtos dessas arboviroses em junho em
relação ao mês de maio.
Hoje estão previstas ações
no Corredor da Vitória, Garcia, Graça, Calabar e Castelo
Branco II e III Etapa. Mais de
600 imóveis serão inspecionados. Anteontem, moradores do Jardim das Margaridas, Bosque das Bromélias,
Nova Brasília, Jardim Nova
Esperança e Sete de Abril receberam os agentes de endemia que monitoraram ao
menos 1.500 imóveis, além
de repartições públicas.
Entre as ações estão a circulação do carro de Ultra
Volume Baixo (UBV) Costal,
para desinfecção; atendimento às demandas da Ouvidoria 156; orientação com
entrega de informativos para
condomínios, já que 80%
dos focos se encontram em
domicílio.

Agentes vão hoje ao
Corredor da Vitória,
Garcia, Graça,
Calabar e Castelo
Branco II e III Etapa;
notificações caíram
55% na cidade,
segundo a prefeitura

