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BAHIA

Cidades do
norte baiano
registram
novos focos
de incêndio
FOGO Um incêndio supostamente criminoso
numa área de caatinga do município de Pilão
Arcado, no norte da Bahia, foi debelado na
manhã de ontem, após dois dias de trabalho
do 9º Grupamento de Bombeiros Militar
(9ºGBM/Juazeiro).

A queimada teria sido iniciada na segun-
da-feira (21), na região do vilarejo de Alto do
Gavião, à beira do Rio São Francisco, a 15 km
da cidade. De acordo com o tenente-coronel
Tarcísio Ribeiro do Vale, comandante do 9º
GBM, o incêndio aconteceu numa área de
plantação da população ribeirinha. Gestor da
base em Juazeiro, o coronel é pilão-arcadense
e conta que recebeu um pedido de socorro no

WhatsApp da própria pessoa
que teria tocado fogo no local.

Ainda segundo ele, uma
família de quatro mulheres
começou a cercar seus terre-
nos à beira do rio para de-
marcar suas plantações. Co-
mo o gado de um dos vizi-
nhos estaria comendo as cul-
turas, elas teriam resolvido
provocar a queimada no li-
mite do terreno para evitar a
entrada dos animais. O re-
sultado foi desastroso e esti-
ma-se que uma área corres-
pondente a quatro campos de
futebol tenha sido perdida.

“A proprietária me con-
tactou e pediu que, pelo
amor de Deus, fosse lá so-
correr porque havia perdido
o controle”, conta o coronel.
Cinco bombeiros foram des-
locados de Juazeiro para Pi-
lão Arcado, a cerca de 280
km, para debelar o fogo.

Também ontem, outra
equipe do 9º GBM foi para o
distrito de Lagoa Grande, na
área do Salitre, a 40 km de

Juazeiro, para trabalhar em
outro foco de incêndio supos-
tamente criminoso. De média
proporção, mas menos inten-
sa do que o de Pilão Arcado, a
queimada foi debelada com
ajuda de cerca de 30 nativos.
Ainda segundo o 9º GBM, que
atua em 39 municípios do
norte do estado, pelo menos
nove incêndios foram regis-
trados neste mês na região.

Ainda queimando, a cida-
de de Barra recebeu mais
dois aviões modelo airtrac-
tor, contratados pelo Progra-
ma Bahia Sem Fogo, para dar
suporte aos bombeiros e bri-
gadistas voluntários que ten-
tam combater o incêndio na
cidade. O foco encontrado
próximo ao Rio São Francis-
co, no KM 272 da BA 161, foi
finalmente debelado ontem.

Funcionários de fazendas
foram orientados sobre as
medidas para evitar que as
chamas se alastrem e atinjam
novas áreas. Mais 9 bombeiros
vão chegar à região hoje.

Bombeiros
atuam para
conter as
chamas em
Pilão
Arcado,
Lagoa
Grande,
além de
Barra;
região
recebe
reforço de
agentes e
aviões

BAHIA TEVE AGOSTO
COM MENOR ÁREA
AFETADA POR SECA

ESTUDO O mês de agosto
costuma ser seco em todo a
Bahia, exceto nas regiões de
praias. De acordo com dados
do Monitor das Secas, esse foi
o agosto com menor área
atingida pela estiagem desde
2015. Quase 62% do estado
viveu a seca no mês passado,
mas há cinco anos ela foi ain-
da maior, com 68,2% do ter-
ritório afetado. No ano ante-
rior, em 2016, a situação che-
gou ao estado crítico em que
100% da Bahia enfrentou o
problema da seca. Quase 4%
do território teve seca grave.
Feito pela Agência Nacional de
Águas (ANA), o Monitor
aponta que, em muitos locais
do Nordeste, a precipitação
nessa época é menor do que
20 milímetros, enquanto no
litoral, a precipitação mensal
pode ser maior que 150.

ACM Neto fala
sobre o futuro de
Salvador em live
do CORREIO

POLÍTICA & ECONOMIA Após
oito anos da administração
ACM Neto, Salvador será go-
vernada por outro prefeito a
partir de 1º de janeiro de
2021. Em um bate-papo com
o jornalista Donaldson Go-
mes, Neto falará sobre as suas
prioridades nos próximos
três meses e vai analisar os
desafios que o próximo ges-

tor da capital terá pela frente.
O programa Política &

Economia é transmitido to-
das as quintas-feiras, às 18h,
no Instagram do CORREIO
(@correio24horas).

Nos últimos anos, a cidade
de Salvador passou por uma
série de mudanças estrutu-
rais e, mesmo com as difi-
culdades causadas pela pan-

demia, mantém importantes
obras em andamento. Neto
falará sobre o esforço da ges-
tão municipal neste período.

Formado em Direito pela
Ufba, Neto foi eleito deputado
federal em 2002, 2006 e 2010,
exercendo o cargo até dezem-
bro de 2012, quando foi eleito
prefeito de Salvador. Em
2016, foi reeleito em 1º turno.

ARQUIVO CORREIO
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