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Lei do Xixi não valerá durante o Carnaval
A Lei Municipal 8.512/13, mais conhecida como Lei do Xixi, determina que pessoas que forem flagradas urinando ou
descartando qualquer tipo de resíduos nas ruas devem ser multadas, mas a legislação ainda não está em funcionamento na capital
Foto: Romildo de Jesus

JORDÂNIA FREITAS
REPÓRTER

F

olião de carteirinha,
o técnico em segurança do trabalho
Robson dos Santos (27) admite que
perdeu a conta das
vezes fez xixi na rua, durante o Carnaval. Assim como
ele, milhares de turistas e
baianos adotam esse hábito nos circuitos da festa.
Além de ser falta de educação, a atitude contribui com
a sujeira e a proliferação de
odores na folia. Mesmo assim, não haverá fiscalização
para coibir os “mijões” carnavalescos.
“Banheiro tem, mas falta um pouco de consciência
nossa. E também falta higiene no uso do banheiro químico. Ás vezes ele está tão
sujo e com tanto mau cheiro, que as pessoas preferem
fazer xixi na rua”, justificou
Robson.
Mas nem tudo está perdido. Ao contrário dele, a
manicure Shirlei de Jesus
(20) diz que sempre curte o
Carnaval na pipoca e, mes-

mo no aperto, procura sempre um banheiro público ou
paga para usar o sanitário de
um ponto comercial para fazer as necessidades.
FISCALIZAÇÃO
Regulamentada em
2014, a Lei Municipal 8.512/
13, mais conhecida como Lei
do Xixi, determina que pessoas que forem flagradas
urinando ou descartando
qualquer tipo de resíduos nas
ruas de Salvador devem ser
multadas.
O valor das penalidades
varia entre R$ 67,23 e R$
1.008,45, para pessoa física, e de R$ 268,92 a R$
2.016,90 para pessoa jurídica. A medida também prevê que, caso o infrator se
recuse a pagar a multa, ele
pode ter o nome inscrito no
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na Serasa
(Centralização dos Serviços
Bancários).
Mas a legislação ainda
não está em funcionamento
na capital baiana. De acordo
com a Secretaria Municipal
de Ordem Pública (Semop),
“a fiscalização no que se refere à proibição de urinar e/
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Estudantes da UNIFACS, cursos de Marketing,
Recursos Humanos e Finanças estiveram ontem em
visita à Tribuna, e foram recebidos pelo diretorpresidente Walter Pinheiro. Durante o encontro, os
estudantes fizeram diversos questionamentos sobre a
existência do jornal – que em outubro próximo
completa 50 anos de existência e ainda procuraram
saber dos seus objetivos, público-alvo, visão e
participação social. De acordo com Walter Pinheiro, foi
uma boa oportunidade para falar sobre um pouco da
história do periódico, sua fundação e fundadores, o
papel transformador que o jornal ensejou à imprensa
baiana e as grandes campanhas comunitárias
desenvolvidas, principalmente a mais importante delas,
que foi a de “Combate ao Fumo”.

COMPORTAMENTO
Além de ser falta de educação, a atitude contribui com a sujeira e a proliferação de odores
ou defecar em logradouros
públicos está em processo
de planejamento para começar a ser feita, juntamente
com a Semop, Limpurb e a
Guarda
Civil

Municipal. Portanto, não haverá ação para o Carnaval”,
explicou a pasta, em nota.
Robson acredita que a
aplicação da lei reduziria significativamente o número de

foliões que urinam na rua,
embora ele pontue que a
quantidade de fiscais deve
ser proporcional ao número
de pessoas no Carnaval,
para ter efetividade.

Hospital Roberto Santos
já implanta marca-passos

Inscrições para
aulas na Arena
Aquática até hoje

Maior hospital público do
Norte e Nordeste, o Hospital
Geral Roberto Santos (HGRS)
realizou, no último domingo
(24), o implante de dois marca-passos definitivos, sem intercorrências. A ação – comandada pelos médicos cirurgiões André Guimarães,
Daniel Fioravanti e Ivana de
Lamônica – representa um
marco para a instituição, que
está no caminho para se firmar na alta complexidade em
cardiologia.
O HGRS, conforme explica o diretor médico, André Durães, preenche todos
os requisitos necessários
para atender aos casos de
alta complexidade em cirurgia cardiovascular, sendo,
inclusive, cadastrado no Sistema Único de Saúde (SUS)
como referência para tal.
“Nós temos ambulatório e
enfermaria de cardiologia,
UTI [unidade de terapia intensiva] cardiovascular, hemodinâmica e já tínhamos

Interessados em participar das aulas gratuitas de natação e hidroginástica na
Arena Aquática Salvador, na
Pituba, têm até as 23h59 de
hoje (27) para fazer as inscrições pelo site www. arenaaquatica. salvador. ba. gov.
br. De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho,
Esporte e Lazer (Semtel),
estão sendo oferecidas 420
vagas que serão sorteadas
eletronicamente, e não por
ordem de inscrição.
Para participar do procedimento, é preciso ter idade
a partir de sete anos. Idosos
também podem fazer a inscrição, desde que tenham
condicionamento físico para
realizar as atividades propostas. Cinco professores de
educação física com especialização em natação e mais
seis estagiários atuam na arena. As turmas terão um ciclo
de quatro meses para que outras pessoas tenham oportunidade de se matricular.
Para confirmação da
vaga, os contemplados deverão comparecer na arena
munidos de documentos
como Carteira de Identidade,
CPF, atestado médico clínico geral ou cardiológico,
além de apresentar o atestado de doença de pele e
materiais de traje de banho,
óculos e touca. As aulas na
arena foram iniciadas no dia
11 de fevereiro, com um total
de 306 inscrições efetivadas.
As atividades são realizadas na piscina semiolímpica a cada uma hora, ininterruptamente, no período de
6h às 18h. As turmas são
divididas em grupos.

esse cadastro para realizar
procedimentos de mais alta
complexidade, iniciando
com implante de marca-passos, que, hoje em dia, é algo
relativamente simples. Nós
almejamos, então, resgatar
a cirurgia cardíaca também”,
adianta ele.
O gestor lembra que as
doenças cardiovasculares
são as que mais impactam
em morbimortalidade no
mundo. Com a demanda
muito elevada de pacientes
cardiopatas, ele acredita que
o HGRS pode dar apoio aos
demais hospitais do estado.
“Na rede SUS, já contávamos
com o Hospital Ana Nery e o
Hospital das Clínicas, em
Salvador. Iniciamos o projeto no Hospital Roberto Santos em paralelo com a reforma do centro cirúrgico e,
assim que as obras terminarem, pretendemos dar início
às cirurgias cardiovasculares”, afirma André Durães,
que é cardiologista.

Partiu Estágio
alcança mais de
24 mil inscritos
O Partiu Estágio
acaba de estabelecer
um novo recorde. O
primeiro edital do
programa para este
ano, lançado no dia 30
de janeiro, acaba de
alcançar 24.124
inscrições, encerradas
no último domingo (24).
Para este edital, o
Partiu Estágio oferta
2.325 vagas para 62
órgãos estaduais,
distribuídos entre 49
municípios baianos. Do
total de vagas, 10%
serão reservadas a
pessoas com
deficiência, como o
previsto pela Lei 11.788/
2008. Para mais
informações sobre o
programa e próximas
etapas da seleção,
basta acessar o site da
Secretaria da
Administração
(Saeb): www.saeb.ba.gov.br.
O total de inscritos
registrado neste edital
representa o maior
número de interessados
em participar do Partiu
Estágio desde que o
programa foi criado, em
abril de 2017. O recorde
anterior foi de 23.405
inscrições, registradas
entre agosto e
setembro daquele
mesmo ano. Somando
os quatro editais já
lançados, mais de 85
mil estudantes
universitários já se
candidataram ao Partiu
Estágio. Ao todo, pouco
mais de 6,5 mil foram
contratados para atuar
no serviço público
estadual baiano.
O cadastro dos
mais de 24 mil inscritos
irá compor um banco,
com validade de seis
meses. É deste banco
que sairão as
convocações dos novos
estagiários do Estado,
de acordo com a
demanda os órgãos
públicos. A próxima
convocação será
anunciada em tempo
oportuno, no site da
Saeb e do programa
(www.partiuestagio.saeb.ba.gov.br),
e os selecionados terão
dez dias úteis para se
apresentarem, como
previsto em edital.
O Partiu Estágio é
uma iniciativa da
administração estadual
baiana que garante
acesso a oportunidades
de estágio a estudantes
universitários de
instituições com sede
na Bahia e que ainda
não conseguiram se
inserir no mercado de
trabalho. É prioritário
para estudantes
inscritos no Cadastro
Único para Programas
Sociais (CadÚnico) e
estudantes que tenham
estudado todo o ensino
médio em escola
pública ou com bolsa
integral na rede privada.

OBITUÁRIO
Campo Santo

Bosque da Paz

1- Ary Ribeiro Sanches, 74,
natural de Salvador, morreu na
UPA
2- Elias Darze, 85, natural de
Salvador, morreu no Hospital
Aliança
3- Carlos Viana Trindade, 24,
natural de Salvador, morreu no
Hospital Ernesto Simões
4- Luiz Augusto Lage
Soares, 79, natural de
Salvador, morreu no Hospital
Aliança
5- José Ferreira de Melo, 96,
natural de Garanhus, morreu
no Hospital Agenor Paiva
6- Maria Senhora de Souza,
94, natural de Alagoinhas,
morreu no Hospital do
Subúrbio

1- Isaura Ferreira de Jesus,
80, natural de Santa Inês,
morreu na residência
2- Erminia Barreto
Conceição, 73, natural de
Salvador, morreu no Hospital
Municipal
3- Ubiratan de Araujo
Bastos, 76, natural de
Salvador, morreu no Hospital
Ana Nery
4- Izabel Silva de Souza, 67,
natural de Santa Bárbara,
morreu no Hospital Eládio
Lassere
5- Frederico Agostinho
Lemos Wellenkamp, 83,
natural de Portugal, morreu no
Hospital Aeroporto

