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BAHIA

São João de
doação no
CORREIO

LIVES As lives de forró que o
CORREIO está organizando
têm como principal finali-
dade, claro, não deixar nin-
guém sem São João. Mas,
junto com forrozinho que
você curte em casa, pode
contribuir para quem está
em situação de vulnerabilide
na quarentena.

Para doar, inclusive, nem
precisa esperar até os dias do
shows - na sexta tem Esta-
kazero e no sábado Flor Se-
rena, sempre às 19h, no You-
tube do CORREIO. O espaço
para doações está aberto pa-
ra quem quiser doar qual-
quer valor antes, durante e
depois das lives. Basta clicar
no QR Code ao lado.

“Apesar de a gente estar
tentando levar um pouco de
alegria, a gente sabe que, para
muitas pessoas, esse é um
momento extremamente difí-
cil. Então, queremos ter esse
olhar de atenção ao próximo.
É uma responsabilidade social
nossa como veículo, já que
chegamos em tantas pessoas,
sensibilizar para ajudar o pró-
ximo”, diz Marta Souza, co-
ordenadora de marketing do
jornal. Ela destaca que as
doações podem ser feitas a
qualquer momento e em
qualquer valor.

Ao final das seis lives ex-
clusivas, a ONG Corrente do
Bem, que atende a comuni-
dades carentes, vai organi-

zar os repasses em Salvador e na Região Me-
tropolitana. A instituição já repassou mais
três mil cestas básicas para famílias carentes
e diversas instituições em Salvador, somente
nas duas primeiras lives.

“Procuramos realmente atuar com uma ins-
tituição que chegasse nessas pessoas porque
sabemos que tem muita gente fazendo lives e
ajudando os grandes hospitais como Martagão
Gesteira e Irmã Dulce, mas a gente também
tem que olhar para o pequeno e esse é o traba-
lho que a Corrente do Bem vem fazendo”, diz
Marta, ressaltando que as doações serão trans-
formadas em cestas básicas e kits de higiene.

REPRODUÇÃO

Del Feliz na live do último sábado: doações serão revertidas em cestas

Porto de Salvador
passa por ação
de desinfecção
nesta segunda

LIMPEZA Um dos principais
pontos de descarga da capi-
tal, o Porto de Salvador pas-
sará por um processo de de-
sinfecção hoje. A ação faz
parte das medidas de preven-
ção ao covid-19 adotadas pela
Companhia das Docas do Es-
tado da Bahia - Codeba.

A limpeza da área, que
diariamente recebe carga de
diversos destinos fora de
Salvador, será feito por 15
militares do Comando Con-
junto Bahia, formado pela
Marinha, Exército e Força
Aérea. Entre os espaços que
serão higienizados, estão os
portões de acesso, posto
médico e alojamento.

Através da assessoria, a
Codeba informou que, du-
rante o processo de limpeza,
que começará às 9h e durará
três horas, os locais ficarão
interditados. O produto uti-
lizado pelos militares na hi-
gienização é uma mistura de
hipoclorito de sódio, a um
por cento, e o álcool 70%. O
Aratu, também na cidade
baixa, receberá a desinfec-
ção nesta quarta.

Nas duas primeiras lives,
com shows da banda Fulô de
Mandacaru e do forrozeiro Del
Feliz - que aconteceram sexta
e sábado passados - a intera-
ção foi bem intensa, com pes-
soas de várias cidades do Nor-
deste e de nordestinos saudo-
sos fora de sua região.

“A Fulô é uma banda extre-
mamente para cima, faz um
trabalho nas redes sociais com
o público e interagiu muito
bem com as pessoas que esta-
vam assistindo. Com Del Fe-
liz, a gente teve esse mesmo
engajamento”, afirma Marta.

Vale dizer que as lives es-
tão sendo realizadas na casa
dos artistas, com uma equi-
pe bem enxutinha para não
colocar ninguém em risco.
Nenhum dos artistas cobrou
cachê. O projeto tem a par-
ceria da ITS Brasil. REVEJA OS

SHOWS DA FULÔ DE MANDACARU E DE

DEL FELIZ EM HTTPS://BIT.LY/LIVEDEL-

CORREIO E HTTPS://BIT.LY/LIVEFULO-

CORREIO . LEIA MAIS NA PÁG 12.

PRÓXIMAS
LIVES DO
CORREIO

ï FORRÓ

12/06 Esta-
kazero

13/06 Flor
Serena

19/06 Zelito
Miranda

20/06 Adel-
mário Coelho

As doações à Corrente
do Bem já podem ser
feitas através desse
QR Code

,+F>B!U@?B??BQ,#'B

, *DHi>>�D *tF;?'d Mt?H'FtF;t wt }iyi;'l�D | *O{M�}� yDH %'>t F' }ti
F/ `��[_���_� }ti {9FiyiB'd F/ Y�̀ ]U��_� )ty?t;D {9FiyiB'd F/ ` �̂W_]��_� }ti
F/ U�YYY�S^ F' >9' ';9'd ?tw'l�D� >9%>iwi'?i'HtF;t� t }ti {9FiyiB'd
F/]�]U]�S_� ;D?F'B5%diyDB'?'yDFktyiHtF;DwD> iF;t?t>>'wD>�)LIOIIO8)"(O
R) H<8/732< 57$72)"(OV @?UQ'B UEU=?ACF%B : >UDQU CM NNPG0.0. :
@?B%U>>BCM091G0.0.:>UDQUT $/6OO&6<2O;)<5)&OI)"(OR< I<87H2IOR<
LI<"OH R< 4)2<I7)5 R< L<3HO K=U?DADU=?B @,?, ,SU?F#'B !U
=UD@U?,=-?,%B?@B?,E,!F>=*C%F,JT yDH ?tyt%iHtF;D w'> B?DBD>;'>
' B'?;i? w'> Uk wD wi' `_��Y�_�_�1 '%t?;9?' FD wi' `[��Y�_�_� #> Sk t iFbyiD
w' wi>B9;' FD wi' `[��Y�_�_� #> `�k� O%>�Q kD?&?iD wt +?'>bdi'� O �wi;'d
wD M?to�D �dt;?<FiyD tFyDF;?'�>t # wi>BD>il�D wD> iF;t?t>>'wD> B'?' 'yt>>D
FD >i;tQ """�diyi;'yDt>�t�yDH�%?� J'd7'wD?� �[ wt g9FkD wt _�_�� ,4)/I7
Q/74)I(<H @7I<H | M?t>iwtF;t�

,:O=A#!'AB:A',%*A

+ (BFe;;�B (pD9<'` Kp<F'DpD9p sp yeue9'h�B x (MwK}y 9B<D' @5% èuB @'<'
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