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Representantes da
lancha Cavalo Marinho
contestam condenação

E
m coletiva a im-
prensa, ontem pela
manhã (sexta-feira,
4), no auditório do
Wall Steet , os re-
presentantes da

JUSTIFICATIVA
Engenheiro disse que embarcação foi construída para navegar no local do acidente

CL Empreendimentos Eire-
li, empresa responsável pela
lancha Cavalo Marinho I,
que virou na Baía de Todos -
os - Santos em agosto de
2017 contestaram a conde-
nação realizada pelo Tribu-
nal Marítimo, realizada no
final do mês passado. A tra-
gédia ocorreu entre Salvador
e a Ilha de Itaparica provo-
cando  a morte de 19 pes-
soas. A empresa recorreu do
julgamento  alegando  erro
de perícia.

Empresa, dono e enge-
nheiro foram condenados
pelo  Tribunal da Marinha do
Brasil , em julgamento ocor-
rido no último dia 20 de
agosto, no Rio de Janeiro. O
Tribunal condenou por una-
nimidade o engenheiro, o
dono e a empresa responsá-
veis pela lancha Cavalo Ma-

rinho Ontem foi a primeira
fez em três anos, que  a CL
Empreendimentos realizou,
uma coletiva de imprensa.

Os representantes da
empresa que concederam a
entrevista ontem,   foram o
advogado José Castro Frei-
re e o engenheiro naval Van-
derley Bernardo contratado
pelos réus.Os principais
questionamentos da defesa
da empresa são a  falta de
aviso, condição climática
desfavorável e Perícias con-
traditórias feitas pela Capi-
tania dos Portos da Bahia e
pelo Tribunal Marítimo.

Vanderley Bernardo
 questionou que a Cavalo
Marinho I era uma embarca-
ção construída para navegar
em área 1, o que significa
dizer que ela foi construída
para locais que não apre-
sentam dificuldades para
manobra da embarcação, �o
que a gente viu no dia do
acidente não foi uma área 1.
Onde estava o aviso de mau
tempo? Não havia o aviso de
mau tempo da Capitania dos
Portos, nem a previsão do
tempo no processo. O pro-

blema todo é que a previsão
do tempo não está no pro-
cesso. A previsão do tempo
que tinha nos autos é a pre-
visão do dia 24,  às 12h, seis
horas depois do acidente.�

Vanderley ainda dispa-
rou,  �foram encontrados
mais de 10 equívocos, dos
mais grosseiros e importan-
tes aos menos importantes.
O principal deles foi o uso
de um documento equivoca-
do. O engenheiro, para fazer
esse cálculo, ele precisa de
quatro documentos. Três
estavam no processo e um,
o principal, não se encontra-
va no processo. Inadvertida-
mente, o técnico pegou o
plano de arranjo geral de
outra época da embarcação
e executou o cálculo com
esse projeto. Ou seja, o cál-
culo foi feito com documen-
to errado.�

O advogado José Cas-
tro Freire disse que a defe-
sa da CL Empreendimentos
já entrou com recurso, �que-
remos absolver nossos cli-
entes, junto ao Tribunal
Marítimo. Se por acaso nós
não conseguirmos, as deci-
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O cálculo renal mais
conhecido popularmente
como pedras nos rins atin-
ge milhares de pessoas no
Brasil, entre elas o presiden-
te Jair Bolsonaro que anun-
ciou recentemente que está
com pedras nos rins.

De acordo com a Socie-
dade Brasileira de Nefrolo-
gia, uma em cada dez pes-
soas tem doença renal crô-
nica e mais de 120 mil bra-
sileiros fazem tratamento de
hemodiálise ou diálise peri-
toneal.  Por não ser uma
doença de notificação com-
pulsória a Sesab (Secreta-
ria de Saúde do Estado da
Bahia), informou não ter da-
dos oficiais da doença no
estado.

O Urologista e Coorde-
nador do Núcleo de Uro-On-

Mais de 120 mil brasileiros têm doenças renais
cologia das Obras Sociais
Irmã Dulce e do Instituto
Baiano de Cirurgia Robótica,
Nilo Jorge Leão explicou que
os sintomas do cálculo re-
nal no verão aparece com
mais freqüência. Em decor-
rência de desidratação e
maus hábitos, há aumento
da incidência da procura das
emergências decorrente de
cólicas nefréticas, as famo-
sas cólicas renais.

De acordo com o médi-
co, o aparecimento de cál-
culos renais pode ser multi-
fatorial. Ele destaca que uma
dieta rica em cloreto de só-
dio, hábitos de vida como
pouca ingestão de líquidos
e distúrbios metabólicos (do-
enças do metabolismo), são
fatores que levam a surgi-
rem os cálculos. Ainda de
acordo com o especialista,
a maioria dos pacientes com
cálculos renais são assinto-

máticos, o que dificulta o
diagnóstico da doença.

TRATAMENTO
Quando pequena, as

pedras nos rins são evacua-
das naturalmente, aumen-
tando apenas a quantidade
de líquido ingerido pelo pa-
ciente. A depender da quan-
tidade e do tamanho das
pedras nos rins,  existem
tratamentos para fragmentar
e viabilizar sua eliminação.

Ou para o paciente não
sofrer tanto com as dores
intensas, em casos mais
graves é indicado a cirurgia
de ureteroscopia tem como
objetivo a fragmentação e
retirada do cálculo do ureter
ou pequenos cálculos, por
método endoscópico.

Só quem já teve ou quem
teve pode explicar a gravida-
de do problema. Como o jor-
nalista Erick Tedesco.

�Eu tenho cálculo renal
desde os meus 17 anos,
hoje estou com 38 anos e
comecei a sentir dores late-
rais. É uma dor que espalha
pelo corpo na verdade, um
incômodo nas costas. Além
de dar muita ânsia, vômito,
é uma questão que não tem
como você recorrer ao hos-
pital e tomar um medica-
mento�, relata o jornalista.

A pedagoga Fernanda
Botura, relata a ida ao médi-
co anualmente para ter con-
trole da patologia. �Precisei
recorrer a cirurgia. Quando
tive a crise, que foi literalmen-
te a maior dor da minha vida,
eu descobri que eram duas
pedras no rim direito e uma
no esquerdo. A cirurgia foi
tranquila, porém o pós ope-
ratório foi difícil, pois tive que
ficar com um cateter na ure-
tra para ajudar na passagem
da urina�, relembra.

Após passada a pior
fase da pandemia do novo
coronavírus, alguns dos prin-
cipais destinos turísticos do
estado estão voltando, aos
poucos, a receber os turis-
tas, na retomada talvez da-
quela que seja a principal
atividade econômica destes
municípios e dependam da
presença dos visitantes para
se manter em pé.

Há quase um mês, uma
das primeiras cidades a per-
mitir o retorno dos turistas
foi Mata de São João, onde
está localizada Praia do For-
te. Desde o último domingo,
já estão autorizados o fun-
cionamento dos espaços
públicos, realização de even-
tos acima de 15 pessoas,
atividades dos ambulantes,
bicitaxis e tuctucs, que fa-
zem parte da fase 3 da reto-
mada das atividades econô-
micas.

Além disso, também ti-
veram a liberação para ope-
rar outras atividades como
venda de acarajé, lanches,
água de coco, cocada e ar-
tesanato. A prestação de
serviços comerciais na fai-
xa de areia das praias de
Mata de São João restringe-
se apenas à venda de

Destinos turísticos da Bahia voltam a
receber visitantes de forma gradual

Acarajé, queijinho, cocada e
picolé. A comercialização de
bebidas na faixa de areia
das praias é terminantemen-
te proibida. No dia 9 do mes-
mo mês, já tinha sido libe-
rado o funcionamento bares,
academias e lanchonetes na
localidade.

Outro ponto turístico que
vive no imaginário dos viajan-
tes, Itacaré, no baixo-sul do
estado, retomou as ativida-
des turísticas no dia 14 de
agosto. Porém, foi preciso
adotar alguns critérios e con-
dições para a retomada dos
turistas. Um dos requisitos
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sões do Tribunal Marítimo
poderão ser revistas pelo
Poder Judiciário. Se não
ganharmos ação, vamos
recorrer à Justiça Federal. O
erro principal foi na causa
determinante do acidente
foram três ondas em sequ-
ência que a viraram. A Ma-
rinha não emitiu relatório de
mau tempo. Acreditamos
que até mesmo a Marinha
foi pega de surpresa.�

Vinte pessoas morreram
por causa da tragédia � 19
delas no dia do acidente e
uma em 2018, por sofrer de
depressão e estresse pós-

traumático.A Cavalo Mari-
nho I naufragou cerca de 15
minutos após sair do cais
de Mar Grande, na cidade
de Vera Cruz, no início da
manhã do dia 24 de agosto
de 2017. 

De acordo com nota da
Assessoria de Comunicação
do Tribunal Marítimo, �após
o transcurso  de todas as
fases processuais previstas
na Lei nº 2.180/54, o Cole-
giado Técnico Multidiscipli-
nar da Corte do Mar prola-
tou o Acórdão, definindo a
natureza do acidente, deter-
minando sua causa e indi-

cando os seus responsáveis
com base em todo conjunto
probatório existente nos au-
tos e em critérios técnicos. 

Nada obstante eventual-
mente serem suscitadas
discordâncias em relação ao
teor dos julgados, é imperi-
oso mencionar que não cabe
ao Tribunal Marítimo, órgão
administrativo-judicante, se
manifestar sobre o mérito da
questão fora dos autos.
Além disso, a Lei nº 2.180/
54 estabelece recursos que
podem ser interpostos para
questionamento das deci-
sões prolatadas.�

é que, entre outros, os em-
preendimentos turísticos,
incluindo os meios de hos-
pedagem, cabanas de praia
e restaurantes obtenham um
selo que é concedido medi-
ante adequação do estabe-
lecimento e procedimentos
operacionais às normas de
segurança sanitária voltadas
à prevenção do contágio do
coronavírus.

Com relação especifica-
mente aos outros meios de
hospedagem, a ocupação
deve obedecer ao limite de
30% de sua unidade
habitacional. Já os restau-
rantes e cabanas de praia
tem até o limite 50% de sua
capacidade total. O período
de funcionamento dos esta-
belecimentos será das 10h
às 17h para as cabanas e
restaurantes das praias, das
10h às 17h para restauran-
tes no período de almoço e
das 15h às 22h para jantar.
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É certo que na Bahia, a
Independência do Brasil é
comemorada com muita
empolgação, quando defini-
tivamente foram expulsos os
portugueses de Salvador,
no dia 2 de julho de 1823. 
Mas o dia 7 de setembro  é
comemorado todos os anos
em nosso país como o dia
da nossa independência,
isso é, o dia em que o Brasil
colocou fim aos laços colo-
niais que existiam entre ele
e Portugal. Este ano porém,
devido a pandemia do coro-
navírus, os desfiles foram
cancelados.

 De acordo com a Asses-
soria de Comunicação  da 6ª
Região Militar, em Salvador, �o
cerimonial do desfile, neste
ano, estaria sob a responsa-
bilidade da Marinha. Mas,
devido à pandemia, em 2020,
não haverá desfile cívico-mili-
tar de 7 de Setembro, na ca-
pital baiana.� O Tenente Co-

Pandemia: Exército comemora o 7
de Setembro com cerimônia simples

ronel Silva disse, que as co-
memorações serão internas
�vamos seguir as palestras e
palavras dos superiores a res-
peito do assunto.�

Este ano, as comemo-
radções para o 7 de Setem-
bro serão mais simples. De
acordo com a Assessoria de
Comunicação a 6ª Região Mi-
litar, �militares do Exército,
no âmbito da 6a Região Mili-
tar, realizarão cerimônias res-
tritas no âmbito dos quartéis,
e o Comando da 6a Região
Militar fará uma cerimônia
restrita, às 8h, no Quartel
General, localizado no bair-
ro da Mouraria, para realizar
o hasteamento da Bandeira
Nacional e fazer a leitura da
mensagem alusiva à data.�

Ainda segundo o Exér-
cito, as condições atuais in-
dicam que tal recomendação
deva ainda vigorar durante o
mês de setembro, abrangen-
do, assim, o período de ce-
lebração do 198º Aniversá-
rio da Proclamação da Inde-
pendência do Brasil.
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Salvador tem a terceira
cesta básica mais barata
do Brasil. O preço dos
produtos que compõem a
cesta básica registraram
alta em 13 das 16 capitais
pesquisadas, segundo
dados do Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), divulgados
nesta sexta-feira. A cidade
de Salvador ocupa a
terceira posição dentre os
locais com a cesta mais
barata, no valor de R$
418,72, alta de 0,84% na
comparação com julho.  

Ainda segundo o
levantamento, quatro
cidades registraram queda
no preço da básica: João
Pessoa (0,78%), Natal
(2,60%), Brasília (1,48) e
Curitiba (3,92%). Na capital
baiana, oito produtos
tiveram alta de preço em
relação a julho: banana
(18,87%), leite integral e
óleo de soja (10,21%
cada), pão francês (9,78%),
arroz (9,05%), carne bovina
de primeira (7,40%) café
em pó (2,31%) e manteiga
(0,26%).

Em contrapartida,
quatro produtos registraram
queda: tomate (-21,75%),
feijão carioquinha (-
15,82%), farinha de mandi-
oca (-8,22%) e açúcar
cristal (-3,33%). Além
disso, o percentual do
salário mínimo necessário
para comprar os produtos
da cesta é de 43,32%.

Cesta básica em
Salvador é a 3ª
mais barata
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LAZER
No Centro Histórico  de Salvador já é possível ver turistas
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