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BAHIA

BR-324: concessionária
registra trânsito lento na
região da cratera
ESTRADA A Via Bahia, concessionária que
administra a BR-324, entre Salvador e Feira
de Santana, registrou ontem pontos de lenti-
dão na altura do Km 589, em Candeias, na
Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Motoristas estão usando o desvio de pista
feito após a abertura do buraco na via princi-
pal, no sentido Feira de Santana.

Quem vai pegar a estrada hoje deve acom-
panhar as atualizações sobre a situação
emergencial no site da concessionária e nas
redes sociais Twitter e Instagram.

Em seu site, a concessionária informa
também que uma equipe está trabalhando
para extrair a água que se encontra na via
principal e, dessa forma, iniciar o trabalho
de recuperação da erosão ocorrida na noite
do último dia 29 devido às fortes chuvas que
caíram no município de Candeias.

A cidade registrou 275,5 mm de chuva em
apenas 72 horas, ultrapassando a média his-
tórica da região no mês de abril. A Via Bahia

APREENSÃO

1.559
trouxinhas de

maconha foram
apreendidas em uma
casa em Sussuarana,
na capital, com ajuda

do cão farejador Titan,
da raça Labrador. A
ação da PM fez parte
da operação Choque
de Ordem. Ninguém

foi preso.

informou que a cratera foi
causada pelo mau tempo. O
sistema de drenagem não
suportou a pressão da água,
o que resultou na erosão na
altura do Km 589.

A cratera chama a atenção
pelo tamanho: são 8 metros
de profundidade por 15 de
extensão, segundo a conces-
sionária. Na quinta-feira (29),
alguns engenheiros estima-
ram com base nas imagens
que ela tivesse 20 metros.
Considerando que um carro
popular tem, em média, de
3,5 a 4 metros de compri-
mento, o buraco tem capaci-
dade de engolir até quatro
veículos de uma única vez.

Dois acessos provisórios
estão disponíveis aos usuá-
rios, um por Candeias e outro
na via marginal, no local da
realização dos trabalhos. Em
determinados períodos do
dia, os motoristas poderão
ser direcionados para o des-
vio por Candeias.

MAIS DE 1.100 ESTABELECIMENTOS
SÃO INTERDITADOS NA CAPITAL

DESDE MARÇO A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (Sedur) já inter-
ditou 1.106 estabelecimentos e cassou 89 al-
varás de funcionamento em Salvador. Se-
gundo a gestão municipal, os locais insistem
em descumprir medidas de prevenção e
controle do novo coronavírus determinadas
pela prefeitura.

De acordo com órgão, foram 16.421 visto-
rias em estabelecimentos durante a for-
ça-tarefa que começou no dia 18 de março.
Entre cinco tipos de estabelecimentos mais
vistoriados até o sábado (2) estão os dos seg-
mentos de bares e restaurantes (9.203), lojas
em comércio de rua, com área inferior a 200
metros quadrados (2.253), clínicas de estéti-
ca, salão de beleza e barbearia (1.956), aca-
demias (601) e instituições de ensino (521).

Desde o final do mês de março, bares e
restaurantes, lojas de rua e outros estabele-
cimentos estão fechados como medida de
prevenção contra o novo coronavírus.

Até o momento, ainda não há previsão de
quando estas atividades não voltar a funcio-
nar normalmente.

CAJAZEIRAS Quando os trabalhadores do
hospital particular Prohope, em Cajazeiras
VIII, se deram conta, já apresentavam sinto-
mas da covid-19. Segundo o próprio hospi-
tal, 25 pessoas foram afastadas desde o início
da pandemia por suspeita de infecção, sendo
nove casos confirmados. Tudo indica que a
contaminação chegou na unidade de forma
cruzada, a partir de uma funcionária do
Hospital Santo Antônio, que pertence às
Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), onde pelo
menos outros 63 profissionais de saúde fo-
ram contaminados.

“A gente percebeu quando uma enfermei-
ra que trabalhou no Irmã Dulce começou a
apresentar sintomas. Ela não teve culpa, não
sabia que estava contaminada e continuou
trabalhando porque até então estava sem
sintomas”, conta um colaborador do Proho-
pe, que preferiu ter a identidade preservada.

De fato, o hospital informou, em nota, que
quando o primeiro caso de colaborador sin-
tomático foi identificado, não havia paciente
positivo internado na instituição. Ao todo, na
Bahia, 203 profissionais de saúde já se conta-
minaram, conforme boletim do sábado (2),
da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

“O Prohope criou uma unidade isolada pa-

Hospital afasta
25 funcionários
com suspeita
de covid-19

ra receber somente pacien-
tes de covid-19, mas por ser
particular, a demanda para
lá ainda não era muita, apa-
recia paciente pingado. O
paciente que apareceu com
suspeita de covid-19 acaba-
ram colocando na UTI geral,
o que acaba misturando com
outros pacientes”, denuncia
o funcionário.

Ainda segundo ele, o Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI) tem sido racio-
nado, e cada profissional tem
direito a um kit de três más-
caras cirúrgicas para cada
plantão de 12h. Pelas reco-
mendações do Ministério da
Saúde, o ideal seria o dobro,
já que cada máscara desta só
pode ser usada por até 2h.

Os profissionais identifi-
cados com sintomas foram
testados e afastados, mas al-
guns seguem desconfiados
se contraíram o vírus, pois
tiveram contato com os co-
legas que estão doentes. “Eu
tive contato com as pessoas
contaminadas e, se peguei
eu não sei, mas estou até ho-
je sem sintomas. Acho que
deveria chamar logo todo
mundo e submeter aos tes-
tes”, diz o colaborador.

Ao CORREIO, a instituição
informou que tem “adotado
todas as medidas necessárias
para resguardar a segurança

dos funcionários e pacien-
tes, contribuindo com a não
proliferação do vírus”.

“A gente não tem o que
esconder, é uma pandemia.
Não está fácil para nenhuma
instituição de saúde. Por
mais que siga à risca a pre-
caução, ninguém consegue
prever. A infecção hoje é co-
munitária, mas a gente pre-
cisa minimizar ao máximo
isso dentro do hospital”,
respondeu o diretor de mar-
keting do Prohope, Joilson
Matos.

Entre as medidas estão
afastar qualquer funcionário
que apresente sintoma gri-
pal, a distribuição diária de
EPIs e o treinamento dos co-
laboradores.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) informou que
está averiguando a situação.
HILZA CORDEIRO

A gente
percebeu
quando uma
enfermeira que
trabalhou no
Irmã Dulce
começou a ter
sintomas. Ela
não sabia que
estava
contaminada e
continuou
trabalhando
Colaborador
que preferiu não se identificar

A gente não tem o
que esconder, é uma
pandemia. Por mais que
siga à risca a precaução,
não tem como prever
Joilson Matos
diretor de marketing do Prohope

Operários
trabalham
para extrair
a água da
via
principal;
buraco tem
8 metros de
profundidade
por 15 m de
extensão

Os
principais
são bares e
restaurantes,
lojas em
comércio de
rua, clínicas
de estética,
salão de
beleza e
academias
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