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Projeto social atende população do Rio Vermelho

A
bairro, pela Associação Bai-
ana de Medicina (ABM) jun-
to com a Universidade
Salvador (Unifacs), através

população da Cha-
pada do Rio Ver-
melho pode contar
com atendimento
gratuito no ambula-
tório instalado no

Moradores têm acesso a atendimentos em diversas áreas. A ação é uma parceria entre a Associação Baiana de Medicina e a Unifacs
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PELO MUNDO

Patrícia Araújo, atriz trans de
“Salve Jorge”, morre aos 37 anos

Dois homens com
terno e gravata se aproxi-
mam do rapaz de boné
dos Yankees, que os
cumprimenta afavelmente,
deixa-lhes o seu lugar e
vai embora. Chama-se
Richard e trabalha para a
Linestanding, uma das
empresas que transforma-
ram as filas de Washing-

Quem sempre sonhou
em andar de barco - desde
lanchas até iates - pode es-
tar a um passo do emprego
dos sonhos. Tudo graças à
maior loja online de luxo do
mundo, a britânica Hush
Hush. A empresa abriu uma
vaga para quem sonha em
ser um avaliador de iates , e
promete um salário de 1 mil
libras esterlinas (cerca de
R$4,8 mil) para cada embar-
cação que o funcionário con-
tratado testar.

De acordo com a  des-
crição da vaga no site da
empresa, quem assumir o
cargo terá de passar uma

Empresa britânica oferece até R$ 244
mil por ano para você testar iates

semana em um dos barcos
de luxo vendidas, e poderá
fazer a avaliação de até 50
embarcações por ano. Ou
seja, quem conseguir o em-
prego poderá ganhar até 50
mil libras esterlinas (cercad
de R$244 mil) por ano.

Aaron Harpin, fundador
da HushHush.com, explicou
que abrir esta vaga é uma
forma de garantir que os pro-
dutos do site de compras de
luxo atendam aos padrões
de qualidade esperados.

Por isso, o funcionário
que for prestar esse serviço
para a empresa terá de tes-
tar tudo no iate - desde a
cama até as tomadas. Mas
essas não são as únicas
exigências da companhia.

Guardar lugar na fila é profissão nos
EUA e rende 48 dólares por hora

Patrícia Araújo, a atriz
transexual, conhecida por
atuar em “Salve Jorge”
(2012-2013), morreu, no úl-
timo sábado (6), aos 37
anos. A também modelo so-
fria de depressão e estava
internada há dez dias.

Nas redes sociais, Glo-
ria Perez, autora da novela,
lamentou a triste notícia.
“Que triste!!! Tão bonita, tão
jovem!!” Fez ‘Salve Jorge’
comigo”, escreveu no Twit-
ter.

Beto Neves, estilista do

Complexo B, relembrou o
início da morena nas passa-
relas: “Há exatamente 10
anos ela apareceu na minha
vida. Pessoa linda. Brilhou
na passarela e sem querer
me mostrou um pouco de
como é difícil ser diferente.
Sábado ela subiu, virou es-
trela”.

Vale lembrar que além
do folhetim de Perez, Patrí-
cia fez participações em
outras produções para TV e
para o cinema. Na telona,
inclusive, já trabalhou ao lado
de Lázaro Ramos, em “O
Vendedor de Sonhos”.

AMANDA MARS
DO EL PAÍS

KLEBER SALLES TERRA

IG TURISMO ton em um negócio.
Faturam até 48 dólares
(183 reais) por hora, não
importa se de dia ou de
noite, ao relento ou sob
um teto, e entre seus
principais clientes figuram
lobbies, sindicatos ou
qualquer entidade social
interessada no que
acontece na Câmara de
Representantes e na
Suprema Corte.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Guanambi
moveu ação penal nesta sex-
ta-feira, 24 de maio, denunci-
ando por fraude em licitação
e associação criminosa o ex-
prefeito de Caetité José Bar-
reira de Alencar Filho, o atual
prefeito, Aldo Ricardo Cardo-
so Gondim – Secretário de
Administração à época dos
fatos, os empresários Josmar
Fernandes dos Santos e Jú-
lio César Cotrim e os então
agentes públicos, Arnaldo
Azevedo Silva, Gláucia Maria
Rodrigues de Oliveira e Rubi-
amara Gomes de Souza, sen-
do esta, os empresários, o

IRREGULARIDADE

MPF denuncia fraude em licitações em Caetité
ex-gestor e o atual prefeito,
os principais autores dos cri-
mes. Respondem, ainda, os
agentes públicos à época:
Eugênio Soares da Silva, por
fraude em licitações, e Thaís
Rodrigues da Cunha e Nilo
Joaquim Azevedo – que ocu-
pava o cargo de Secretário de
Serviços Públicos – por as-
sociação criminosa.

A partir de investigações
desenvolvidas em conjunto
pelo Ministério Público, Polí-
cia Federal e Controladoria-
Geral da União (CGU), foi apu-
rado que entre 2009 e 2016,
em Caetité, durante os oito
anos de mandato de José

A Associação Bahiana
de Imprensa (ABI) vai pro-
mover hoje (10), às 11h, o
debate “Caso The Intercept:
O Jornalismo e as mensa-
gens secretas da Lava
Jato”. Nesta edição do pro-
jeto Temas Diversos,
a ABI trará André Lemos,
pesquisador em
Cibercultura e professor da
Faculdade de Comunicação
da Universidade Federal da
Bahia (FACOM/UFBA).

O objetivo do evento é
debater o trabalho do jorna-
lista norte-americano Glenn
Greenwald e do site The
Intercept Brasil a partir das
revelações do episódio já
celebrizado como “Vaza
Jato”, considerando os
pressupostos éticos da ati-
vidade jornalística, o uso de
informações e documentos
obtidos por fonte anônima
ou protegida pelo sigilo da
fonte. A discussão aborda-
rá o papel dos
whistleblowers, a utilização
das tecnologias da comuni-
cação pelo jornalismo, e as
garantias para o pleno exer-
cício da liberdade de im-
prensa.

do projeto Cristo é Vida. Por
meio dele, professores e alu-
nos dos cursos de Medici-
na, Enfermagem, Serviço
Social, Nutrição e Fisiotera-
pia atendem a população.

O ambulatório, que fun-
ciona em duas salas anexas
à escola Cristo é Vida,que
é mantida pela Fundação
Dom Avelar, é equipado com
aparelhos e móveis essen-
ciais para os atendimentos
oferecidos. Apesar da sim-

plicidade, a qualidade e
atenção no atendimento são
umas das características do
local, como afirma o Dr.
Marcos Barros, responsável
pelo atendimento médico no
local. “Não temos luxo ou
sofisticação, mas dignidade,
carinho e solidariedade”.

De acordo com o Coor-
denador do Programa de In-
tegração de Saúde a Comu-
nidade da Unifacs,Tásio Les-
sa, foram realizados em

2018 o total de 2.348 aten-
dimentos entre público ex-
terno e interno, o que de-
monstra como o ambulató-
rio consegue assistir a uma
grande demanda de atendi-
mentos da comunidade.

A instituição informa ain-
da, que o primeiro passa
para o atendimento é o agen-
damento da consulta, feito
por telefone ou presencial-
mente. Em seguida, o paci-
ente é encaminhado para a

equipe de enfermagem e,
após a avaliação e detecção
de algum problema crônico,
ele é direcionado para as
consultas com a equipe
médica, de nutrição, fisiote-
rapia ou psicologia.

O atendimento é feito no
endereço; Rua Antônio Car-
los Pedreira, n° 1 – Chapa-
da do Rio Vermelho em Sal-
vador, no horário de 08h às
12h e 13h às 17h, ou pelo
telefone: (71) 3451-5336.

Alencar Filho como prefeito,
28 licitações foram fraudadas.
Todos os processos licitató-
rios têm como vencedoras
empresas de fachada oculta-
mente controladas por Jos-
mar dos Santos (Fernandes
Projetos e Construções Ltda.
e JK Tech Construções Ltda.).
O valor dos contratos firma-
dos ilegalmente é de
R$14.303.415,15 – a JK Tech
recebeu R$ 8.909.967,42 e a
Fernandes, R$5.393.447,73.

A ação do MPF, contudo,
se resume à responsabiliza-
ção dos acionados pela frau-
de de cinco licitações reali-
zadas nos anos de 2011 e

2012 envolvendo recursos do
Fundo de Manutenção Bási-
ca e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fun-
deb). Os demais casos es-
tão sob a atuação do MP do
Estado da Bahia, por não en-
volverem recursos federais.

LICITAÇÕES FRAUDADAS
O MPF apurou diversas

irregularidades nos proces-
sos licitatórios: ajuste pré-
vio entre o empresário e a
administração, restrição de
competitividade, ausência
de publicidade das licita-
ções, recebimento de pro-
postas com formatação

André Lemos debate
na  ABI  sobre o
caso The Intercept

HOJE

idêntica, representantes de
empresas ausentes mas
que “assinaram” os docu-
mentos, empresas que ven-
cem a licitação sem atender
aos critérios do edital e até
a cobrança abusiva de
R$100 como taxa para ob-
ter o edital. De acordo com
a ação, as provas evidenci-
am o direcionamento dos re-
sultados:  empresas de Jos-
mar, sozinhas ou com em-
presas de Júlio, foram con-
vidadas pela prefeitura em
nada menos do que 14 con-
vites,  sendo as empresas
de Josmar as ganhadoras
em todos.

Todas as manhãs,
Tamara abria seu laptop para
acessar um email com um
link para uma planilha com
oito textos sobre um país do
outro lado do mundo, os
Estados Unidos, e os pra-
zos de entrega de cada um
deles, para dali a algumas
horas. Seu trabalho era re-
escrever cada texto antes
disso.

Tamara trabalhava para
dois grandes sites baseados
na Macedônia do Norte (an-

A jornalista que ganhava a
vida escrevendo fake news

SIMON OXENHAM
BBC FUTURE

tiga república da Iugoslávia
que declarou independência
em 1991 e tem esse nome
desde um acordo com a
Grécia - que também tem
uma região chamada
Macedônia - em 2018) e vol-
tados para leitores america-
nos. Sua função era produ-
zir versões semiplagiadas de
artigos originalmente publi-
cados em páginas de extre-
ma-direita dos Estados Uni-
dos, para que seu chefe pu-
desse direcioná-los a ame-
ricanos desavisados a mi-
lhares de quilômetros de dis-
tância.


