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A Independência da Bahia não está consolidada
A declaração é do Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que  pede aos baianos que estudem mais sobre  o dia 2 de Julho

“A
balhando para que ela atinja
a todas as pessoas. Os nos-
sos antepassados deram a
vida pela liberdade, mas ain-
da há muita liberdade a ser
conquistada. Isto é, que to-
dos tenham casa, alimen-
tos, educação e segurança”.
Essas palavras são do Ar-
cebispo de Salvador e Pri-
maz do Brasil, Dom Murilo
Krieger, e foram ditas, em
entrevista, antes da celebra-
ção da missa e do Te Deum,
na manhã deste domingo,
30, na Catedral Basílica do
Salvador, no Terreiro de Je-
sus.

 Os festejos pelo 2 de
Julho, comemorando a con-
quista da Independência do
Brasil na Bahia, em Salva-
dor, foi avaliada pelo líder
religioso católico como sen-
do uma tradição a ser pre-
servada pelos baianos. “Te-
mos que ter consciência de
que foi uma graça especial
de Deus. É certo que houve
mortes, mas não no número
que poderia ter havido. Es-
pecialmente, se a esquadra
portuguesa, com seu chefe,
tivesse permanecido e ocor-
rido o último enfrentamento.
Já tinha mais de cem mor-
tes e poderia haver milhares
e ser uma verdadeira carni-
ficina”, contemporizou.  

 
SIGNIFICADO

 Dom Murilo Krieger dis-
se, ainda, que pelas circuns-
tâncias que ocorreu a vitó-

Independên-
cia da Bahia
não está con-
solidada. Te-
mos que
continuar tra-
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ria, dentro do possível, ela
foi pacífica. “Por isso, agra-
decemos a Deus, por tantas
vidas poupadas”. E alerta
aos baianos para valorizar,
cada vez mais, a força des-
ta data (2 de Julho). “Eu só
vim compreender o 2 de Ju-
lho, quando vim para Salva-
dor. Porque os livros de His-
tória tratam dessa data
como um ‘Apêndice’ ou uma
‘Nota de Rodapé’”, justifica.

 E acrescenta: “Eu pen-
so que, em grande parte,
porque nós não tenhamos
sabido apresentar ao Brasil
a força desta data, o seu
significado.. Então, eu acre-
dito que é importante que
nós estudemos mais. Valo-
rizemos mais. Apresente-
mos mais. Porque senão te-
remos um Brasil pela me-
tade. O Brasil do Sul e,
aqui, quem sabe, até se re-
organizar, seria um outro
país ou uma outra realida-
de. Cabe a nós preservar
esta data e agradecer a
Deus por tudo o que acon-
tece e nos comprometer”.

 Este ano, o Te Deum
homenageia a historiadora
Hildegardes Viana. Histori-
camente, o Te Deum (A Ti,
Deus!) é um hino da Liturgia
das Horas, rezado nos do-
mingos e dias solenes. Foi
composto por Santo Ambró-
sio e Santo Agostinho, no
ano de 387, em Miçao, por
ocasião do batismo de San-
to Agostinho. Logo na pri-
meira estrofe é proclamado:
“A Ti, Deus, louvamos, a Ti,
Deus, cantamos. A ti, Eter-
no Pai, adora toda a terra”.

NOVIDADES
 A Fundação Gregório

de Matos (FGM) traz este
ano três novidades. A primei-
ra se refere ao prêmio para
o Concurso de Fachadas,

que aumentou o valor e vai
premiar com R$ 2 mil, R$
1,5 mil e R$ 1 mil, as três
melhores decorações das
fachadas situadas no traje-
to do cortejo do 2 de Julho,
entre a Lapinha e o Terreiro
de Jesus.

 A segunda é o concur-
so cultural Aos pés do ca-
boclo, que selecionou duas
pessoas para subir no Mo-
numento ao Dois de Julho,
no dia 27/06, às 10h, e co-
nhecer seus detalhes histó-
ricos e arquitetônicos, guia-
dos pelo professor da Esco-
la de Belas Artes da Univer-
sidade Federal da Bahia
(Ufba), José Dirson.

 Localizado no Largo do
Campo Grande, o monu-
mento é símbolo da Indepen-
dência da Bahia, tendo

como elemento principal o
caboclo, figura que represen-
ta a nacionalidade e liberda-
de. Inaugurada em 1895, a
obra passa em 2019 por res-
tauração em sua estrutura
de 25,86 metros de altura,
promovida pela Fundação
Gregório de Mattos (FGM) e
Prefeitura Municipal do Sal-
vador. Os vencedores foram
Rafael Morais e Cesar F.
Miranda.

 
PROGRAMAÇÃO

 A programação das da-
tas que marcam as lutas
pela independência do Bra-
sil na Bahia teve início nes-
te domingo 30, com a saída
do Fogo Simbólico da Cida-
de de Cachoeira, passando
pelas cidades de Saubara,
Santo Amaro da Purificação,

São Francisco do Conde,
Candeias, Simões Filho,
com destino ao bairro de
Pirajá, em Salvador, condu-
zido pelos Soldados do
Exército e Atletas Baianos.
O município de Cachoeira,
ponto de partida da chama,
teve extrema importância na
luta pela libertação, por ter
rompido com a Coroa Por-
tuguesa em 25 de junho de
1822 e ter se tornado quar-
tel general das tropas liber-
tadoras que lutaram na
Bahia contra a esquadra de
Portugal.

 Nesta segunda-feira,
dia 1º, os atos comemorati-
vos começam às 16h, com
a chegada do fogo simbóli-
co ao bairro de Pirajá. No
mesmo horário, haverá o
acendimento da Pira, no

Largo de Pirajá, o hastea-
mento das bandeiras por
autoridades e a colocação
de flores no túmulo do Ge-
neral Labatut. Amanhã, ter-
ça-feira, dia 2, é ápice das
comemorações. Haverá uma
alvorada com queima de fo-
gos na Lapinha, às 6h e às
08h30, está previsto o has-
teamento das bandeiras por
autoridades, com a execu-
ção do Hino Nacional pela
Banda de Música da Mari-
nha do Brasil.

 Em seguida, acontece
a colocação de flores no
monumento ao General La-
batut e, na sequência, os
carros emblemáticos do
Caboclo e da Cabocla se-
rão entregues pelo presiden-
te do IGHB, para que desfi-
lem pelas ruas do bairro da
Liberdade, Santo Antônio
Além do Carmo, Pelourinho
e Avenida Sete de Setem-
bro em direção ao Largo
Dois de Julho (Campo Gran-
de). O cortejo cívico que
acompanha os carros do
caboclo e da cabocla sai da
Lapinha.

O 196º ano de comemo-
rações do Dois de Julho será
finalizado por volta das 17h,
no Campo Grande, em ato
simbólico de hasteamento
das bandeiras do Brasil,
Bahia e Salvador, colocação
de coroas de flores no mo-
numento ao 2 de julho pelas
autoridades presentes e
acendimento da Pira do
Fogo Simbólico pelo atleta
olímpico de natação Edval-
do Valério. As celebrações
serão encerradas às 18h30
do dia 5 de julho com a volta
dos Carros Emblemáticos à
Lapinha. O ato contará com
a participação da orquestra
do maestro Reginaldo de
Xangô, Fanfarras e Grupos
Culturais.

OBITUÁRIO
Bosque da Paz
1- Regina Maria Souza
Gomes, 91, natural de
Salvador, morreu no Hospital
da Bahia
2- Enoque Piton Barreto,
65, natural de Santo Antonio
de Jesus, morreu no Hospital
do Subúrbio
3- Jair da Silva Dias, 79,
natural de Itaparica, morreu no
Hospital São Rafael
4- Angela Reis Santos, 98,
natural de Mutuípe, morreu no
Hospital Santo Antonio
5- Irwing dos Santos Cruz,
26, natural de Salvador,
morreu no Hospital Menandro
de Farias
6- Manoel de Souza
Guedes,  74, natural de
Maragogipe, morreu no

Jardim da Saudade
1- José Carlos Leal Bezerra,
75, natural de Fortaleza,
morreu no Hospital Aliança
2- Agripino Matias de
Santana, 85, natural de
Itabuna, morreu na residência
3- Flávio Araujo Frazão
Filho, 26, natural de Salvador,
morreu na residência
4- Maria Bernadette
Figueiredo Britto, 92, natural
de Salvador, morreu no
Hospital da Bahia

Hospital Teresa de Lisieux
7- Jodinalvo Goes e Silva,
78, natural de Ubaitaba,
morreu no Hospital da Bahia
8- Paulo José Coêlho , 64,
natural de Delmiro Golveia,
morreu no Hospital Santa
Izabel

CORTEJO
Celebrações da data já começaram com a saída do Fogo Simbólico de Cachoeira

MELHOR IDADE

Capital baiana possui maior população de idosos do Nordeste
POLIANA ANTUNES
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No Brasil, hoje há mais
de 29 milhões de pessoas
acima dos 60 anos e a ex-
pectativa, segundo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), é que o
número ultrapasse os 73
milhões até 2060. Apenas o
Nordeste tinha 13,6% da
população de idosos, sen-
do a terceira mais populosa,
em 2017. Salvador lidera
com a maior população ido-
sa, entre as capitais nordes-
tinas.

O número de pessoas
idosas aumentou 20% na
capital em apenas um ano.
Segundo dados da edição
sobre Características Ge-
rais da População, da Pes-
quisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o nú-
mero passou de 366 mil
para 439 mil, o que repre-
sentou mais 73 mil idosos
na população da capital bai-
ana.

Entre as capitais brasi-
leiras, o aumento em núme-
ros absolutos foi maior em
Salvador com um cresci-

mento bem acima da média
nacional, que é de 3,7%,
enquanto a baiana se des-
taca com 6,8%. Foi também
um crescimento bastante
superior ao da população
das capitais como um todo,
que praticamente não se al-
terou entre 2015 e 2016.

Em 2016, quase 15% da
população soteropolitana ti-
nham 60 anos ou mais de
idade, com uma maior parti-
cipação de idosos na popu-
lação em geral entre as 27
capitais. O Rio de Janeiro,
com 20,4% de idosos, lide-
ra nesse ranking.

 Os baianos estão viven-
do mais. Com previsão, na
verdade, de viver mais ainda.
Segundo o órgão federal, o
número de idosos na Bahia
(pessoas com 60 anos ou
mais de idade) aumentou
13,8%, passando de
1.773.391 em 2012 para
2.017.717 no ano de 2017, o
que representou mais 244.326
idosos em cinco anos.

A estimativa do IBGE é
que o estado tenha um en-
velhecimento mais acelera-
do que a média nacional. Até
2060, a população baiana
de idosos deve mais que
duplicar, chegando a quase
4,8 milhões de pessoas. Ou
seja, caso esta projeção se

confirme, pouco mais de 1
em cada três pessoas no
estado será idosa: 34,5% da
população da Bahia terá 60
anos ou mais de idade.

EVENTO
Para debater o envelhe-

cimento e, entre outros as-
suntos, a prevenção e o tra-
tamento de doenças relaci-
onadas à idade, e as parti-
cularidades para promoção
da saúde da população ido-
sa das regiões Norte e Nor-
deste, Salvador (BA) recebe,
de 4 a 6 de julho de 2019, o
X Congresso Norte- Nordes-
te de Geriatria e Gerontolo-
gia. O evento reúne geria-
tras, especialistas em ge-
rontologia, gerontólogos e
profissionais que atuam ou
se interessam pela área.

Com o tema “Envelheci-
mento Humano e a longevi-
dade em perspectiva”, se-
gundo o médico geriatra e
presidente da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia, seção Bahia
(SBGG-BA), Leonardo Oliva,
o objetivo é compartilhar
descobertas científicas, ini-
ciativas de qualidade que
possam ser aplicadas na
prática e inovações neste
campo que se encontra em
expressiva expansão na so-

ATÉ 2060
Cerca de uma pessoa em cada três será idosa

ciedade.
De acordo com Leonar-

do Oliveira, a situação da
população idosa no Norte e
Nordeste, devido a fatores
socioeconômicos, envelhe-
cem em condições de maior
vulnerabilidade que em ou-
tras regiões do país. O mé-
dico explica que, muitas ve-
zes essa população idosa
tem um menor acesso à as-
sistência básica em saúde,
à educação, e demais ne-
cessidades básicas.

“Envelhecer em nossa
região é bastante desafiador.
Temos que encarar proble-
mas sérios, como falta de

moradia e saneamento bá-
sico, de acesso a espaços
de lazer e cultura, proble-
mas de violência contra a
pessoa idosa e infecções
como a dengue e a chikun-

gunha, ao mesmo tempo em
que lidamos com o aumen-
to da incidência de cânce-
res e demências, que acom-
panham o envelhecer”, expli-
ca Leonardo.

Além disso, no Brasil,
em geral, não há profissio-
nais suficientes para atender
ao crescimento do número
de idosos. A recomendação
da Organização Mundial da
Saúde (OMS) é de que exis-
ta um médico geriatra para
cada mil idosos. Mas no país
a proporção ainda é de um
para 16 mil idosos, de acor-
do com dados do Conselho
Federal de Medicina, de
2018. Nesse mesmo ano, a
região Norte tinha apenas
2% de todos os médicos
geriatras brasileiros, en-
quanto a região Nordeste
estava na terceira coloca-
ção, com 14,5%.


