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TURISMO Evento será realizado de 15 a 30 de outubro, com expectativa de
injetar mais de R$ 30 milhões na economia local e terá show do cantor Silva

Festival de Morro de São
Paulo lança segunda edição

DA REDAÇÃO

Responsável por movimen-
tar a comunidade e turistas
em Cairu com gastrono-
mia, arte e cultura, o Fes-
tival Gastronômico e Cul-
tural de Morro de São Paulo
teve a programação am-
pliada em sua segunda edi-
ção. O evento será realizado
de 15 a 30 de outubro, com
show do cantor Silva na
abertura.

Segundo a Associação Co-
mercial e Empresarial de
Cairu (ACEC), o Festival deve
aumentar as vendas do mu-
nicípio em cerca de 20% e
injetar mais de R$ 30 mi-
lhões na economia local. No
ano passado, o evento con-
tou com a presença do Chef
Henrique Fogaça e sua fa-

mília, entre outros jornalis-
tas e influencers e forma-
dores de opinião.

“Além de um roteiro gas-
tronômico, o Festival diver-
sificou a programação cul-
tural, incluindo palestras,
aulas de culinária e a Mostra
de Cinema e Arte para todas
as idades”, explica Gabriel

Joá Souza / Ag. A TARDE / 14.11.2013

Cenários paradisíacos de Morro de São Paulo atraem turistas de todo o Brasil e do mundo para as praias

Mais de 30
restaurantes
participam
do evento
gastronômico
este ano

Arteman que, juntamente
com Silvia Casas, assina a
produção do evento.

Mais de 30 restaurantes
participam do Festival na
edição 2022, cada um com
um prato exclusivo, dispo-
nível para almoço e jantar,
que inclui, obrigatoriamen-
te, um dos mariscos da re-
gião.

Outra novidade é que a
curadoria dos pratos do ro-
teiro gastronômico será as-
sinada pelo renomado chef
baiano Vini Figueira. Duran-
te o evento, também será
lançado um gin 100% arte-
sanal, resultado de uma in-
fusão de 21 botânicos, com
uma pitada especial de água
do mar. A bebida, feita es-
pecialmente para esta edi-
ção do Festival, é fabricada

pela empresa baiana Tana-
jura Gin.

Shows
Assim como no ano anterior,
a abertura do Festival contará
com shows na Fortaleza de
Morro de São Paulo. Nesta
edição, estão previstas duas
atrações musicais, com show
exclusivo e intimista para
apenas 500 pessoas. A pri-
meira será a família musical
On Live Bahia. Também está
confirmadooshowdocantor,
compositor e músico mul-
ti-instrumentista Silva.

O Festival Gastronômico e
Cultural de Morro de SP tem
o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Cairu. Mais infor-
mações do Festival estarão
disponíveis no site e redes
sociais do evento.

ARACI

Prefeitura exonera
servidores homofóbicos

DA REDAÇÃO

Após a repercussão negativa
e o clamor popular, por con-
ta da divulgação de áudios e
prints com conteúdo homo-
fóbico, a Prefeitura de Araci,
região sisaleira da Bahia,
exonerou os servidores en-
volvidos no caso.

De acordo com a gestão,
todos os servidores envolvi-
dos "deixaram as funções" e
foram "exonerados". A Pre-
feitura informou ainda que
os fatos estão sendo "averi-
guados".

"Informamos a todos que
os servidores envolvidos
com a denúncia de falas e
ações que descumprem os
preceitos éticos da adminis-
tração pública foram exone-
rados de suas respectivas
funções, e que os fatos estão
sendo averiguados", disse o
comunicado oficial.

Adivulgaçãodosáudiosco-
meçou na manhã da última
quarta-feira que revoltou a

população e ganhou força
nasredessociais.Boaparteda
população ficou revoltada e
exigia a saída dos envolvidos,
o que aconteceu ontem.

De acordo com informa-
ções do Portal 'Info Serri-
nha', em um dos áudios uma
servidoraafirmaqueem"to-
da sala tem que ter um v****,
e quando não é v**** assu-
mido, é só Jesus na causa".

Já em outra gravação, a
mesma servidora, de acordo
com a denúncia, afirma que
é preciso ter um homem no
setor para "animar", já que
em todo lugar que você olha
só tem "v****".

Como se não bastasse, uma
dasgravaçõesaindaenvolveo
nome da prefeita, Maria Be-
tivania Lima da Silva, conhe-
cida como Keinha (PDT).
"Quando você tiver com Kei-
nha (prefeita), fale: Keinha, as
meninas da secretaria estão
pedindo para você mandar
homem para trabalhar lá.
Chega de tanto v****".

SAÚDE

CRC e Hemoba lançam
campanha para doação

DA REDAÇÃO

O Conselho Regional de Con-
tabilidade da Bahia
(CRC-BA) e a Fundação de
Hematologia e Hemotera-
pia do Estado da Bahia (He-
moba) lançaram uma cam-
panha para doação de san-
gue e medula óssea voltada
a profissionais e estudantes
de ciências contábeis.

A ação é realizada pelo Con-
selho e organizada pelo Pro-
grama de Voluntariado da
Classe Contábil (PVCC) no Es-
tado, com o tema “Amigo de
verdade doa sangue”. Para
doar, é preciso ir a uma das
unidades do Hemoba no es-

tado e informar o código 0223
para identificar a campanha.

A iniciativa seguirá no
eventoConexãoContábil,que
será entre agosto e outubro
deste ano nas cidades de Ca-
maçari, Feira de Santana, Vi-
tória da Conquista, Barreiras,
Juazeiro, Jacobina e Itabuna.

A doação de sangue pode
salvar a vida de pessoas que
se submetem a tratamentos
e intervenções médicas de
grande porte e complexida-
de. Já a doação de medula
óssea pode contribuir para o
tratamento de pacientes
com doenças que compro-
metem a produção normal
de células sanguíneas.
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Os tempos mudaram
A direção estratégica de práticas socioambientais e de governança nos faz
perseguir a melhor maneira de impactar positivamente o mundo à nossa volta.
Para atuar no mundo car-regado de incertezas, precisamos nos preparar
internamente para os desafios impostos pela nova economia. Em ummomento
de mudanças exponenciais, faz-se necessário trocar as len-tes e olhar além
dos sinais evidentes, entendendo os cenários como pontos de atenção no de-
senvolvimento de projetos.

Diante de uma expectativa de vida no Brasil, que segue aumentando, será
cada vez mais comum colaboradores de diversas gerações trabalharem no
mesmo ambiente. Entenden-do que a convivência intergeracional gera grandes
contribuições no ambiente de trabalho, o Projeto Acelera, que hoje já consiste
em um Programa, foi pensado levando em consideração que cada geração
viveu e vive peculiaridades que moldam a maneira como desenvolvem a forma
de lidar com problemas e encarar situações favoráveis ou adversas.

A convivência diversa cria um ambiente com mais trocas, experiências distintas
se somam para resultar em um trabalho mais produtivo, com mais sustentação
para diferentes programas de desenvolvimento. Os impactos positivos
alcançados neste primeiro semestre já revelam o potencial do Acelera, ao
viabilizar a imersão do jovem na operação de uma institui-ção de saúde e, de
forma colaborativa, favorecer a construção de soluções corporativas ágeis e
implementáveis.

A cada semestre, teremos novos estagiários a propor intervenções em conjunto
com diversos setores da organização, ajustando e melhorando, assim, as
práticas corporativas, pois queremos trazer novas ferramentas, um novo
olhar, um novo mindset e, a partir desta experi-ência, acelerar o processo
de transformação na Fundação. O novo olhar deste indivíduo que acaba de
chegar, munido de repertório rico no domínio de novas ferramentas e neutro,
do ponto de vista de apropriação da cultura organizacional, é capaz de impactar
nos processos e provocar a desconstrução de modelos.

Aodesenvolvermoseste frameworkdegestão, amparadonaconstruçãocoletiva
de soluções para problemas gerenciais complexos, descobrimos que o meio
favorável à mudança é o exercício do protagonismo deste jovem.Ametodologia
que nasce dessa experiência revela um terreno fértil para a formação de líderes,
um caminho para pensar diferente, simplificar e agilizar os processos.

Leila Brito
Gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico, Assistencial e Inovação

da Fundação José Silveira
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