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Empresa especializada
em energia solar começa
a atuar em Candeias
e em todo a Bahia

A LUARVILLE- WR Enge-
nharia e Consultoria, empre-
sa situada em Candeias, es-
pecializada em obras de

A coluna Pimenta na Política, de José Eduardo e os artigos do psicólogo

 Vladimir Nascimento e do jornalista e escritor José de Paiva Netto

Leia ainda

nesta Edição Página 2

Duas lojas para melhor servir ao cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONEXÕES - TINTAS & MASSAS

FERRAMENTAS EM GERAL
  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
 Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

A The Mosaic Company anuncia suas
metas de sustentabilidade 2025

construção civil, consultoria
imobiliária, terraplanagem,
drenagem e que atua, forte-
mente na estabilização de
bases com solos argilosos,
agora também aposta pesa-
do, e ao custo que cabe em
seu bolso, na “ENERGIA
SOLAR”.

De acordo com os enge-
nheiros civil Valdir e Felipe
Rios, diretores da LuarVille,
a região metropolitana de
Salvador tem um grande po-
tencial, pois é uma das me-
lhores áreas de irradiação
solar do mundo, o que torna
muito mais barato os custos
do sistema solar.

A Covid- 19 já causou 19 mortes
no município de Candeias

O ICB criou uma plataforma digital
para oferecer o que há de mais
moderno em EAD na Bahia

Candeias  registou um dos menores índices de  isolamento social na região

Até o fechamento dessa edição
às 21 horas do dia 25 de junho,
o município de Candeias já ha-
via registrado 569 casos confir-
mados de coronavírus e o assus-
tador número de 19  mortes
causadas pela Covid- 19.

A cidade foi uma das que
menos respeitou o isolamento
social na RMS, mesmo com a
Prefeitura emitindo vários de-
cretos ao longo dos últimos três
meses. Numa medida mais
drástica, o prefeito Pitagoras
Ibiapina chegou a decretar o lo-
ckdown, mas mesmo assim, o
número de infectados conti-
nuou alto.

Em síntese, apesar das me-
didas restritivas e o grande ba-
que causado no comércio, Can-
deias está entre as  cidades com
maior número de óbitos na Re-
gião Metropolitana.

A The Mosaic Company
(NYSE: MOS) anunciou me-
tas globais de sustentabilida-
de, de amplo alcance, para
dar suporte a seu desempe-
nho ambiental, social e de
governança (ESG). Atuar
com Responsabilidade é
uma prioridade estratégica
da Mosaic e essas metas
2025 representam um im-
portante passo na jornada de
sustentabilidade da empre-
sa.

Página 3A fábrica da Mosaic em Candeias fica na BA 522

Ação solidária da Coelba
beneficiará a LBV na Bahia
A campanha Digitalização
Solidária, ação promovida
pela Companhia Energética
do Estado da Bahia (Coelba),
empresa do Grupo Neoener-
gia, vai contribuir com o tra-
balho social da Legião da Boa
Vontade (LBV), que precisa
continuar socorrendo as famí-
lias mais vulneráveis neste
momento de pandemia do
novo coronavírus. Para que a
LBV receba a doação, é neces-
sário que o cliente da Coelba,

sem desembolsar nenhum
centavo, apenas se cadastre
em dois serviços digitais ofe-
recidos pela empresa.

Ao aderir aos serviços
de Débito Automático e de
Fatura por E-mail, a Coelba
fará a doação de até R$ 5,00
para a LBV. Caso o cliente
opte apenas pelo serviço Fatu-
ra por E-mail, a doação da dis-
tribuidora será de até R$ 3,00.
Quanto mais tempo o cliente
permanecer adepto aos servi-

ços, maior será o valor doado
à LBV.

Além de fazer o Bem, ao
aderir aos serviços digitais, o
cliente ainda contribui para
manter o isolamento social,
ajuda a evitar o risco de con-
taminação pela Covid-19 e
também preserva o meio am-
biente ao reduzir o uso de pa-
pel na confecção de contas fí-
sicas. A adesão aos serviços
pode ser feita no site da Coel-
ba (www.coelba.com.br).

A inovação e a criatividade
são as maiores aliadas do pro-
fessor na modalidade do en-
sino a distância . Por isso, o
ICB – Instituto do Conheci-
mento da Bahia sob a direção
do Professor Osvaldo Miran-
da Filho, além de oferecer
uma plataforma digital total-
mente atualizada, também
conta com Laboratório virtu-
al para que os alunos possam
fazer simulações, uma biblio-
teca virtual com mais de cem
mil títulos, além de conteúdos
totalmente voltados para os
cursos técnicos, de Gradua-
ção e Pós Graduação

Página 5 O professor entrega homenageia o empresário Barão

Martagão retoma consultas
e outros procedimentos do
ambulatório

O Hospital Martagão
Gesteira é responsável
pela metade das cirurgi-
as cardíacas feitas em
crianças na Bahia

Desde o último dia 16 de ju-
nho, o Hospital Martagão
Gesteira ampliou os atendi-
mentos ambulatoriais que ha-
viam sido reduzidos por cau-
sa das medidas de controle da
disseminação do novo coro-
navírus. Os pacientes que ti-

veram consultas ou procedi-
mentos suspensos nos meses
de março e abril deste ano es-
tão sendo contatados pela
Central de Telemarcação do
hospital para confirmar data
e horário da nova consulta.
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Preconceito e discriminação
Impressionante como existem pessoas prepotentes que se

consideram melhor do que outra apenas por ter
um cargo superior, pela nuance da pele, ou
simplesmente pelo gênero ou orientação sexual.
Ora, só existe uma única raça: a humana. Mas,
infelizmente, nem todos respeitam os membros
da mesma espécie como tal.

Preconceito é ter um conceito anterior àqui-
lo que é desconhecido; é pré-conceber um signi-

ficado antes mesmo de conhecê-lo. Discriminar é separar, dei-
xar nas margens àquele que não tem valor nem importância,
como se fosse um mero objeto ou animal.

Miríades de exemplos que ocorrem cotidianamente podem
ser relatadas para ilustrar tal discussão: preconceito racial,
quando considera o negro sem condições intelectuais de ser
bem sucedido profissionalmente. Tal crença advém desde a
época da escravidão e, como tudo que era relacionado ao ne-
gro era visto como impuro ou ruim, suas práticas culturais e
religiosas também eram desvalorizadas. E aqui entramos em
outro tipo de discriminação: a religiosa. Como os afrodescen-
dentes não podiam participar de cultos religiosos dos seus se-
nhores, eles referenciavam seus deuses, através do candom-
blé. E até hoje perdura a ideia de que tais práticas são demoní-
acas. Atos abomináveis e louváveis existem em todas as religi-
ões, organizações ou instituições – porque em todo lugar há
pessoas boas e ruins. A hipocrisia de todo esse preconceito é
que praticamente todos brasileiros são negros ou descenden-
tes, e apenas uma ínfima parcela não são.

Um teste simples pode atestar que tais práticas preconcei-
tuosas estão arraigadas e disseminadas em nossa cultura. Bas-
ta, por exemplo, pedir a crianças ou adolescentes que fechem
os olhos e pensem num ser humano cuja profissão seja um
médico; e depois, que imaginem um ladrão estuprador ou um
criminoso. Em seguida, é só perguntar quem pensou em um
médico negro ou um estuprador branco.

Outra prática discriminatória, infelizmente, tão comum em
nossa sociedade é a aversão aos homoafetivos. A homoafetivi-
dade não é genética, inata, muito menos uma doença. Não é
nem opção, e sim uma orientação sexual. Ou seja, o indivíduo
em alguma parte da vida foi orientado – consciente ou incons-
cientemente – a ter afeições por pessoas do mesmo sexo. Mas
o que está em questão é o seguinte: o que faz o homoafetivo ser
menos humano do que outro qualquer? Por que crimes brutais
são perpetrados contra pessoas simplesmente porque amam
outra do mesmo sexo? Por outro lado, por que atos abominá-
veis acontecem cotidianamente, e sequer são criticados por
esses covardes? E por que o “pecado” da homoafetividade é
maior e mais escandalosamente criticado do que a hipocrisia,
lavagem de dinheiro ou pedofilia?

Como dito anteriormente, existe apenas uma raça. E quem
não respeita o outro da mesma raça e espécie, simplesmente
por ser diferente (pessoas com deficiência, índios, idosos, mu-
lheres, negros, homoafetivos, etc.), pode ser classificado como

animal racional? Pode ser chamado de ser humano?

Racismo é Obscenidade
A luta contra a discriminação racial sempre foi um
ponto marcante em nossa palavra, durante as trans-
missões legionárias da Boa Vontade. Isso suscitou
uma série de entrevistas por mim concedidas à im-
prensa, a exemplo da realizada pelo meu saudoso
amigo Paulo Rappoccio Parisi (1921-2016), em 10 de
outubro de 1981. Naquela ocasião, ele me arguiu:

- O senhor julga que o racismo já foi vencido em nossas frontei-
ras?

Ao que respondi: Absolutamente, não. O racismo continua fe-
roz no Brasil, embora se apresente de modo enrustido por aqui, se
comparado ao regime de segregação na África do Sul (estávamos
em 1981). Apesar da imensa luta dos abolicionistas, a escravidão,
sob diversos aspectos, não cessou. (...)

Racismo é obscenidade (assim como preconceitos sociais, de
gênero, religiosos, científicos ou de qualquer outra espécie). Vai
solapando não somente os esforços dos negros, mas dos brancos
pobres, dos índios, dos imigrantes... Trata-se, também, de uma
discriminação social. A ausência do espírito solidário está minan-
do a humanidade. É forçoso erradicar, de vez, o racismo, pois, em
seu bojo, surgem os mais tenebrosos tipos de perseguição, que vêm
dificultando o estabelecimento da Paz no planeta. Todos juntos,
sem desânimo, temos de mudar esse vergonhoso quadro. Somos
contra o racismo, porque lutamos, sobretudo, pela dignidade do
ser humano.
Saída ideal para o Brasil

Em O Capital de Deus, um de meus próximos lançamentos, no
capítulo “Nações anglo-saxônicas e miscigenação”, relembro que,
ao ser entrevistado pelo radialista Paulo Vieira, no programa “Je-
siliel e os seus sucessos”, na Rádio Estéreo Sul, de Volta Redonda/
RJ, em 5 de abril de 1991, expressei ponto de vista que defendo
desde a minha adolescência:

Uma saída para o Brasil começa pela necessidade de confiar
nele próprio. O dia em que deixarmos de nos restringir ao simples
status de copiadores e pararmos com essa conversa de que nosso
país é assim por ser resultado de uma miscigenação de negros,
europeus e índios, nos levantaremos do “berço esplêndido” e não
haverá ninguém que nos possa esmorecer o ânimo.
Brilhante mestiçagem
Dizem por aí:
- As nações anglo-saxônicas, as germânicas, as não sei o que são
formidáveis! Vejam como são hoje as que outrora colonizaram.
Mas acontece que, na época de Roma, os anglo-saxões eram consi-
derados inferiores, os germânicos também. A Gália, hoje França,
era um atraso. E, no entanto, aqueles povos cresceram. Tiveram
tempo para isso (e souberam aproveitá-lo bem). É preciso derru-
bar esse absurdo, que até parece uma orquestração, que não se
sabe de onde vem; ou se sabe?!... A todo momento você encontra
um distraído proferindo essa enormidade, fomentando a derrota
brasileira:
- Olha, não tem jeito! Somos uma condenada etnia miscigenada
de brancos, índios e negros.

Não acredito nisso e protesto contra essa burla suicida. Aque-
les que achavam que nas regiões subequatoriais não poderia sur-
gir uma civilização respeitável também estão errados, porque nossa
pátria, apesar de todos os seus problemas, avança (ainda que mui-
tas vezes não pareça), contrariando essa ideia.

Fato que se comprova no resultado de estudo divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que aponta o
fenômeno de “escurecimento da população brasileira”. Em repor-
tagem publicada pela Agência Brasil, em 20 de novembro de 2008,
Dia da Consciência Negra, encontramos:
- a pesquisa indica que mudanças na maneira de pensar das pes-
soas e não elementos de cunho demográfico são responsáveis pela

quase totalidade da mudança. (...) De acordo com a publicação
“Desigualdades Raciais, Racismo e Políticas Públicas 120 anos
após a Abolição”, até o início dos anos 1990, a população negra
vinha aumentando de modo “relativamente lento e vegetativo”,
por meio de uma taxa de fecundidade um pouco mais alta para
pretos e pardos além do fato de que descendentes de casais de
negros e brancos terem maior probabilidade de ter filhos par-
dos. Já em algum momento entre 1996 e 2001 começa um pro-
cesso de mudança na maneira como os brasileiros se veem. Du-
rante o período, segundo o Ipea, as pessoas passam a ter menos
vergonha de se identificar como negras e deixam de se “branque-
ar” para se legitimar socialmente.

Em entrevista ao programa Conexão Jesus - O Ecumenismo
Divino, da Super Rede Boa Vontade de Comunicação (rádio, TV e
internet), a profa. dra. Marina de Mello e Souza, livre-docente em
História da África e ilustre professora do Departamento de Histó-
ria da Universidade de São Paulo (USP), apresentou interessante
análise, após explanar sobre a história desse belíssimo continen-
te, tão importante ao equilíbrio mundial:
- Meu sábio pai, já falecido, dizia: “No Brasil, existe branco brasi-
leiro e preto brasileiro”. Ou seja, aqui a gente não tem nem um
branco e nem um preto, porque se você colocar um preto brasi-
leiro do lado de um preto africano, você vai ver o quanto de mis-
cigenação tem ali. Então, um branco brasileiro, ao conhecer a
história do continente africano, em vez de querer ocultar a sua
herança africana, ele vai querer falar: “Opa! Eu também faço parte
disso!” O que vejo na minha sala de aula é uma mudança crista-
lina no rosto do aluno entre o primeiro e o último dia de aula,
porque a gente revela uma riqueza completamente desconhecida
e, com isso, você abre a possibilidade da autoestima.

Eis que o Brasil é nação de etnias mescladas, para cuja sobre-
vivência convém seja plenamente reconhecida e vivida a sua bri-
lhante mestiçagem. Justamente porque nela consiste a sua força.
O Brasil é uma grei globalizante

Volvendo os olhos para o nosso país - conforme escrevi em Crô-
nicas e Entrevistas (2000) -, repleto de descendentes de imigran-
tes e, tambêm, de migrantes esperançosos de que finalmente se-
jam integrados no melhor do seu tecido social, confirma-se a evi-
dência de que possui um dos mais extraordinários povos do orbe,
e com características privilegiadas, em virtude de sua fantástica
miscigenação. Ele é uma grei... globalizante...
Mistura de etnias

O jornalista, professor, historiador, ensaísta e engenheiro flu-
minense Euclides da Cunha (1866-1909), notável mestiço brasi-
leiro, foi grande entusiasta da Amazônia e do Nordeste de nosso
território. Suas descrições daquela sofrida região o consagraram
com o título de maior escritor do seu tempo e estão registradas em
sua obra-prima Os sertões. Nela, narra os horrores da Guerra de
Canudos e consegue, com isso, modificar a imagem que o sul do
país fazia da região e do homem sertanejo. É dele a famosa frase:
- O sertanejo é, antes de tudo, um forte.
Sobre a miscigenação na Terra de Santa Cruz, ele anotou em 15 de
agosto de 1897:
- Índoles diversas, homens nascidos em climas distintos por mui-
tos graus de latitude, contrastando nos hábitos e tendências étni-
cas, variando nas aparências; frontes de todas as cores - do mes-
tio trigueiro ao caboclo acobreado e ao branco - aqui chegam e
se unificam sob o influxo de uma aspiração única.

Que descrição vibrante!
Para nós, da LBV e da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito

Santo, só existe uma raça, a Raça Universal dos Filhos de Deus, os
Cidadãos do Espírito.

E achamos que a obrigação de gente civilizada é entender-se
civilizadamente.

A candidatura do ex-prefeito de
Juazeiro, Joseph Bandeira (So-
lidariedade), e Suzana Ramos
(PSDB-Foto), atual presidente
da legenda na cidade, para as
eleições majoritárias consoli-
dam a união da oposição na dis-
puta do pleito deste ano.

O vereador Val Peças (PSB)
assumiu, na semana passada,
a liderança  do prefeito Jail-
ton Santana (PTB), na Câma-
ra Municipal de Madre de
Deus. De acordo com o par-
lamentar, assumir a lideran-
ça da administração do pre-
feito Jailton é uma honra
para qaulquer vereador que
queira ajudar no processo
político-administrativo do
município.

Questionado na casião se
ao assumir a liderança signi-
ficava uma aliança prévia,
caso Jailton fosse candidato
a prefeito nas próximas elei-
ções, Val foi taxativo: “Quem
me conhece sabe meu posi-
cionamento. O que for me-
lhor para Madre de Deus eu
estou dentro. É algo que vai
ser conversado lá na frente,
estou no PSB, mas o povo é
quem vai decidir lá na fren-
te”, ponderou.

Em sessão realizada por meio
eletrônico no último dia 10 de
junho, o Tribunal de Contas
dos Municípios (TCM) julgou
procedente o termo de ocor-
rência lavrado contra Breno
Konrad Meira Moreira, prefei-
to de São Sebastião do Passé.
De acordo com o documento,
foram identificadas ilegalida-
des na contratação de servido-
res temporários ao longo do
exercício de 2017.

Na ocasião, não houve se-
quer um processo seletivo
simplificado para a escolha
dos profissionais.  A prefeitu-
ra gastou um total de R$
12.542.989,35, (Doze milhões,
quinhentos e quarenta e dois
mil, novecentos e oitenta e
novo reais e trinta e cinco cen-
tavos) com estes servidores
temporários.

O conselheiro do TCM,  Pa-
olo Marconi, relator do pro-
cesso, determinou que fosse
feita representação ao Minis-
tério Público Estadual da
Bahia para apuração de even-
tual prática do crime
de improbidade administrati-

Oposição se une para
disputar eleição em Juazeiro

De acordo com o presidente
estadual do Solidariedade, Lu-
ciano Araújo, Joseph Bandeira
é um nome de respeito.

“Um cidadão que tem seu
espólio político reconhecido
pela população de Juazeiro.
Com essa união com Suzana
consolida o caminho rumo à vi-
tória de Bandeira para que ve-
nha a ser o próximo prefeito de
Juazeiro. Nós ficamos muito
felizes com essa união. E Jua-
zeiro np caminho certo”, disse.

A chapa conta com o apoio
do deputado federal Adolfo Vi-
ana, presidente estadual do

PSDB.

O Diretório do PT de São Fran-
cisco do Conde realizou ontem
(17), o seu Encontro Municipal
de forma virtual, onde formali-
zou o apoio à candidatura de
Antônio Calmon (PP) como
pré-candidato a Prefeito do
Município, além de oficializar o
nome de Nem do Caipe como
pré-candidato a vice Prefeito na
chapa encabeça por Calmon.

O partido decidiu ainda lan-
çar uma chapa completa de
candidatos a vereadores e vere-
adoras. O encontro contou com
as presenças dos membros do
diretório, além do deputado es-
tadual Rosemberg Pinto, que
levou o aval do Governador Rui

Costa para a composição da
Chapa.

Nem do Caipe, também leva
consigo o apoio de um grupo de
vereadores e lideranças que o
acompanha e que faz o nome de
Calmon tornar-se ainda mais

forte.

Nem será o vice de Calmon

Val Peças assume a liderança
do prefeito Jailton Santana na
Câmara de Madre de Deus

O vereador Val Peças se no-
tabilizou na atual Legislatura
por fazer uma oposição cerra-
da ao governo do prefeito Je-
ferson Andrade, que foi afasta-
do pelo Tribunal de Justiça da
Bahia por 180 dias, acusado de
improbidade administrativa.

Val Peças é hoje um dos
principais aliados do prefeito
Jailton Santana e foi um dos
vereadores que mais denun-
ciou na Câmara o prefeito afas-
tado.

Vereador Val Peças (PSB)

va e de crime de falsificação de
documentos.

Os conselheiros do TCM
aprovaram como punição,
ainda, uma multa de R$20 mil
para o gestor.

De acordo com o conse-
lheiro Paolo Marconi, o prefei-
to não apresentou lei munici-
pal autorizativa para as con-
tratações e nem mesmo justi-
ficou a necessidade diante de
eventual “excepcional interes-
se público”. Destacou ainda a
falta de defesa por parte do
prefeito, o que presume a pro-
cedência da irregularidade.

Prefeito de São Sebastião do Passé,
Dr. Breno, é condenado pelo TCM

Dr. Breno Konrad

Eleição municipal vai ser em novembro

O Senado Fedreal aprovou no
último dia 23 de junho, o adi-
amento das eleições munici-
pais. O primeiro turno vai
aconrtecer no dia 15 de no-

vembro (caso de Candeias) e o
segundo turno (onde tiver), no
dia 29 de novembro. A maté-
ria ainda vai passar pela Câ-
mara dos deputados.
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A campanha Nota Premiada
Bahia, mantida pelo Governo
do Estado por meio da Secre-
taria da Fazenda (Sefaz-BA),
acaba de encaminhar as or-
dens de pagamento para 523
entidades filantrópicas baia-
nas ativas e regulares no pro-
grama Sua Nota é um Show de
Solidariedade, totalizando R$
3 milhões que vão reforçar o
orçamento dessas instituições
em meio à pandemia do novo
coronavírus. Os recursos, que
devem estar nas contas das
entidades nos próximos dias,
são relativos ao primeiro qua-
drimestre de 2020, encerrado
em abril, e dividem-se em R$
1,5 milhão para entidades da
área social e R$ 1,5 milhão
para as de saúde.

“Agilizamos o processa-
mento dos repasses para per-
mitir que os recursos chegas-
sem logo às entidades, que
desenvolvem um papel impor-
tantíssimo para a sociedade
baiana, ainda mais neste mo-
mento de emergência sanitá-
ria que amplifica as demandas
sociais”, afirmou o secretário
estadual da Fazenda, Manoel
Vitório.

Desde o início da campa-
nha Nota Premiada Bahia, em
janeiro de 2018, os pagamen-
tos às entidades vinculadas ao
programa Sua Nota é um
Show de Solidariedade já so-
mam R$ 31,8 milhões. Deste

A The Mosaic Company (NYSE: MOS) anunciou metas globais
de sustentabilidade, de amplo alcance, para dar suporte a seu
desempenho ambiental, social e de governança (ESG). Atuar
com Responsabilidade é uma prioridade estratégica da Mosaic
e essas metas 2025 representam um importante passo na jor-
nada de sustentabilidade da empresa.

Como parte das áreas de foco Pessoas, Meio Ambiente,
Sociedade e Empresa, as metas ESG da Mosaic reafirmam o
compromisso da empresa com prioridades, como emissões de
gases de efeito estufa, uso de água doce, inclusão e segurança
no local de trabalho e segurança alimentar. A empresa é reco-
nhecida como líder no setor na área de desempenho e comuni-
cação de sustentabilidade há uma década.

“É necessário um time de mais de 12 mil funcionários –
em todas as funções e regiões – para gerar desempenho nas
áreas mais importantes para a Mosaic e seus diversos stakehol-
ders”, afirmou Joc O’Rourke, Presidente e CEO. “Desempenho
ESG é uma das maneiras que iremos gerir riscos, alavancar
oportunidades futuras e medir nosso avanço rumo às nossas
metas. Funcionários continuarão a desempenhar um papel cru-
cial nessa jornada, ao cumprirmos nossa missão de ajudar o
mundo a produzir os alimentos que necessita.”
Acesse as metas e mais: http://www.mosaicco.com.br/commu-
nity/metas2025.htm.

Estado repassa R$ 3 milhões a
filantrópicas via Nota Premiada Bahia

A The Mosaic
Company anuncia
suas metas de

sustentabilidade 2025

total, são R$ 21 milhões em
repasses relativos às sete eta-
pas da fase atual – três de
2018 , três de 2019 e a primei-
ra deste ano. Outros R$ 10,8
milhões correspondem à regu-
larização de  fases anteriores
do programa.

CPF na nota
A importância dos recur-

sos neste momento é enfatiza-
da pelas entidades participan-
tes. “O Martagão Gesteira é
resultado de um trabalho co-
laborativo. Não fazemos nada
sozinhos. A Nota Premiada é
uma campanha que precisa de
todos. Muitas pessoas ainda
podem se cadastrar e nos aju-
dar nesse momento de pande-
mia, no qual os custos têm
aumentado. Para ajudar, é
preciso incorporar o hábito de
pedir para registrar o CPF na
nota”, ressaltou Carlos Ema-
nuel Melo, presidente da Liga
Álvaro Bahia Contra a Morta-
lidade Infantil, entidade man-
tenedora do Hospital Marta-
gão Gesteira.

Situada no subúrbio de
Salvador, no bairro de Tuba-
rão, e responsável por atender
cerca de 158 idosos, a Casa de
Repouso de Idoso Bom Jesus
é outra entidade que conta
com o apoio da população.
“Nesse momento de extrema
dificuldade, apelamos a todos
que continuem pedindo a nota

fiscal com o CPF, ajudando,
assim, a nossa entidade com
os recursos que são repassa-
dos pelo Estado”, salienta a
vice-presidente da instituição,
Joseane Santana.

Outra entidade que conta
com o apoio da população nes-
te momento difícil é a Associ-
ação Beneficente Irmã Gertru-
des - Fazenda Esperança, que
atende a cerca de 40 idosos na
cidade de Amargosa. “Gosta-
ríamos de externar a nossa
gratidão ao público que já se
cadastrou na campanha Nota
Premiada Bahia, optou pela
Fazenda Esperança e informa
seu CPF em cada compra rea-
lizada” , enfatizou a coordena-
dora da instituição, Maria da
Conceição Sales.

Ainda de acordo com a co-
ordenadora, a Fazenda Espe-
rança consegue manter diver-
sos compromissos com o va-
lor que é repassado. “Com o
valor do Sua Nota é um Show,
garantimos o pagamento de
funcionários, das contas de
energia e de água, e a compra
de medicamentos e fraldas
geriátricas. Por isso, neste pe-
ríodo tão delicado para todos
nós, contamos ainda mais
com este apoio”.

O apoio às entidades filan-
trópicas foi mantido mesmo
com a suspensão dos sorteios
da Loteria Federal em virtude
do novo coronavírus, que le-

vou à interrupção das premi-
ações individuais aos partici-
pantes da Nota Premiada
Bahia. Os sorteios da campa-
nha tomam por base os resul-
tados divulgados pela Caixa
Econômica Federal para defi-
nir o número da sorte a partir
do qual são conhecidos os bi-
lhetes premiados a cada mês.

Como apoiar
A Nota Premiada Bahia

e o programa Sua Nota é um
Show de Solidariedade são
iniciativas complementares:
quem se inscreve no site
www.notapremiadabahia.ba.gov.br
deve escolher até duas insti-
tuições filantrópicas, uma da
área de saúde e outra da área
social, com as quais irá com-
partilhar todas as notas fiscais
eletrônicas associadas ao CPF
cadastrado no site. É preciso
incluir o CPF nas compras re-
alizadas em estabelecimentos
que emitem a Nota Fiscal do
Consumidor Eletrônica (NFC-
e).

Além da motivação de
seguir apoiando as filantrópi-
cas de sua preferência, os par-
ticipantes da Nota Premiada
vão continuar acumulando bi-
lhetes ao inserirem o CPF na
nota. Assim que os sorteios
forem retomados, esses bilhe-
tes acumulados permanece-
rão válidos e irão concorrer
normalmente.

A McDonald doou lanches
para todos os internos das
quatro unidades da Institui-
ção Manassés em Salvador,
colaborando com a ‘Quarta
Delícia’, que é o dia de lanche
especial para os internos.

A empresa ficou sensibili-
zada com o trabalho do Insti-
tuto em acolher pessoas em
condições de rua durante a
pandemia da Covid-19 e cola-
borou com a ação,  distribuin-
do lanches. Todos  foram en-
tregues com uma mensagem
motivacional sobre o momen-
to atual. Foram mensagens de
otimismo e esperança.

“A MC Donald proporcio-
nou um dia especial para os

Fonte: Ascom

Sefaz-BA

Por Thais Hiray

 Sobre Mosaic Fertilizantes
Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de
que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa en-
trega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano
para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de
fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mo-
saic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação,
comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição ani-
mal e produtos industriais. Presente em dez estados brasilei-
ros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam trans-
formar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde
atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais
informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Face-
book, Instagram e LinkedIn.

Instituto Manassés recebe doação de
lanches da Mc Donalds para os assistidos

Por Pedro Castro

internos das nossas institui-
ções. É mais uma empresa que
reconhece a seriedade do nos-
so trabalho. Gostaria de agra-
decer pelo nobre gesto”, disse

o idealizador do projeto, Ma-
nassés.
Instituto Manassés

A Instituição Manassés re-
aliza um importante trabalho

de recuperação e reintegração
de jovens com dependência
química. É furante a pande-
mia da Covid-19 está receben-
do em suas unidades pessoas
em condição de rua.

A instituição está presente
em 18 estados do Brasil. Aten-
de atualmente a 580 internos.
Em salvador, a Instituição tem
quatro unidades: Cajazeiras,
Iguatemi, Praia do Flamengo
e Praia de Ipitanga. Ao todos
as unidades atendem 125 pes-
soas.  A unidade de Feira de
Santana atende 40.

A Instituição Manassés re-
cebe até 50 pessoas em cada
unidade.

Num momento de muita solidariedade, a McDonald pro-
porcionou um dia especial para os internos do Manassés

ARTIGOS

Adubação do solo:
como conseguir os
melhores resultados

Por Márcio Tortorelli

A adubação é um procedimento importante para a agri-
cultura que visa garantir o equilíbrio ou reposição de ele-
mentos necessários para o desenvolvimento da planta.
Por isso, para que seja feita da maneira mais eficiente
possível, é preciso considerar, além das características
dos nutrientes e de como se comportam no solo, o modo
como a aplicação dos produtos é realizada.

Entre os pontos que requerem atenção no planejamen-
to de adubação estão o conhecimento dos nutrientes, a
dosagem e o período em que devem ser aplicados e, por
fim, o local e o modo de execução do processo. Vale lem-
brar que pesquisas sobre curva de calibração, de respos-
ta e tabelas de adubação podem ser úteis para uma boa
recomendação.

No entanto, a preparação é apenas uma das partes para
se conseguir bons resultados. A outra está relacionada
aos processos operacionais, que precisam ser bem dire-
cionados para garantir o sucesso da distribuição dos nu-
trientes.

Visando o melhor aproveitamento, é necessário levar
em conta alguns fatores como a granulometria, que é uma
forma de classificar os produtos de acordo com as dife-
rentes faixas de tamanho do grânulo. O perfil granulo-
métrico impacta a aplicação à lanço porque as partículas
mais densas conseguem maior alcance do que as menos
densas, que se depositam próximo ao equipamento lan-
çador.

Estudos, como o de Yule (2011), evidenciam que ma-
teriais mais finos tendem a se concentrar no meio da fai-
xa de aplicação, enquanto os de maiores milimetragem
se distribuem de forma mais equilibrada. Embora a re-
gra não seja universal, ela apresenta um aspecto digno
de observação na escolha do fertilizante a ser usado.

Os produtos de performance da Mosaic Fertilizantes,
como o MicroEssentials, o Aspire e o K-Mag, contam com
uma tecnologia exclusiva que permite reunir altas con-
centrações de nutrientes em um único grânulo. Além dis-
so, a granulometria destes produtos possibilita uma apli-
cação fácil e uniforme proporcionando um maior alcan-
ce na hora da distribuição, lavouras bem nutridas e con-
sequente melhor rentabilidade. Ajudar o mundo a pro-
duzir os alimentos de que precisa é uma missão que só
será cumprida com lavouras produtivas e soluções cada
vez mais inovadoras.

Márcio Tortorelli é diretor regional de

vendas (Norte) da Mosaic Fertilizantes

Operação Anjo Caído

Por Alberto PeixotoConforme as crenças cristãs, Anjos da Guarda são seres
divinos enviados por Deus, quando nascemos, para nos
proteger durante todo tempo que passarmos encarnados.

Segundo as últimas notícias veiculadas pela mídia, o
advogado da “famiglia Bolsonaro”, Frederick Wassef, foi
enviado – com certeza não foi por nenhuma divindade –
para proteger o clã dos Bolsonaros – escondeu Fabricio
Queiroz em uma de suas propriedades no município de
Atibaia no Estado de São Paulo.

Na verdade o Anjo da Guarda estava sendo o Fabrício
Queiroz que, não se sabe se forçado ou por conveniência,
ficou calado por quase dois anos protegendo os
Bolsonaros com a ajuda de Frederick Wassef, – apelida-
do por seus familiares de Anjo – advogado pessoal de
Jair Bolsonaro, portanto leva a se deduzir que Bolsonaro
está envolvido até o pescoço.

Prender o Queiroz foi uma medida necessária a partir
do momento que ele foi transformado em um “arquivo
muito importante”. Espera-se que também não seja trans-
formado em arquivo morto, como já ocorreu com os
milicianos envolvidos no assassinato da vereadora
Marielle Franco.

É muito sintomático Queiroz estar embiocado em uma
casa de propriedade de uma das partes envolvidas na in-
vestigação, neste caso o clã do Presidente da República.
Esta atitude evidencia a tentativa de controlar e não dei-
xar que o Queiroz faça algum movimento indesejável, que
delate os envolvidos nos crimes das rachadinhas, entre
outros. Na pior das hipóteses, obstrução de justiça.

“Os telefones celulares apreendidos com Queiroz po-
derão trazer revelações ainda mais comprometedoras
para a organização criminosa investigada pelo MP/RJ. A
continuidade de Bolsonaro na presidência do Brasil fi-
cou ainda mais insustentável”, avalia Jeferson Miola do
Brasil247.

Enquanto isso o País segue em plena pandemia, sem
Ministro da Saúde, sem um projeto para recuperar a eco-
nomia e sem Ministro da Educação se é que existia um.

Este é o saldo do voto mal dado nas últimas eleições e
pela covardia dos omissos.

Alberto Peixoto é escritor
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A Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e Espor-
tes do município de São Fran-
cisco do Conde, por meio da
gestão municipal do Cadastro
Único, disponibiliza a relação
emitida pelo Governo Federal
dos beneficiários do Bolsa Fa-
mília elegíveis para recebi-
mento do auxílio emergenci-
al. Ao todo, R$ 12.027.600,00
(doze milhões, vinte e sete mil
e seiscentos reais) foram pa-
gos em benefícios às famílias
franciscanas.

No mês de abril (primeiro
mês do benefício) pelo menos
6.638 benefícios foram pagos
proveniente da ajuda emer-
gencial motivada pela pande-
mia do coronavírus. Já no mês
de maio, dada a qualidade de
gestão e fidelidade dos regis-
tros da base de dados do Ca-
dastro Único municipal,
9.838 (nove mil, oitocentos e
trinta e oito) benefícios foram
concedidos ao município, ou
seja, um aumento de 3.200
(três mil e duzentos) novos
beneficiários.

Além de socorrer as famí-
lias de baixa renda do muni-
cípio, aquelas que recebem o
PBF, o benefício ainda se tor-
nou um dos instrumentos
mais efetivos para reposição
de renda daqueles que tiveram
os seus rendimentos afetados
durante a crise da pandemia,
tais como: trabalhadores in-
formais, microempreendedo-
res individuais (MEIs) e con-
tribuintes individuais da Pre-
vidência, bem como às famíli-
as cadastradas no Cadastro
Único.

O que é o CadÚnico?
O Cadastro Único é um

conjunto de informações so-
bre as famílias brasileiras em
situação de pobreza e extrema

Mais de 9.800 famílias de São Francisco do
Conde foram aprovadas para receber o
auxílio emergencial do Governo Federal

pobreza. Essas informações
são utilizadas pelo Governo
Federal, pelos estados e pelos
municípios para implementa-
ção de políticas públicas capa-
zes de promover a melhoria da
vida dessas famílias. Permite
conhecer as reais condições de
vida da população e, a partir
dessas informações, selecio-
nar as famílias para diversos
programas sociais.

Diversos programas e be-
nefícios sociais do Governo
Federal utilizam o Cadastro
Único como base para seleção
das famílias. No município em
específico, sua atenção viabi-
liza maior endereçamento aos
seguintes programas e bene-
fícios sociais:

• Programa Bolsa Família;
• Programa Minha Casa,

Minha Vida;
• Carteira do Idoso;
• BPC – Benefício de Pres-

tação Continuada;
• Tarifa Social de Energia

Elétrica;
• Passe Livre para pessoas

com deficiência;
• Isenção de Taxas em Con-

cursos Públicos.
Em São Francisco do Con-

de, o total de famílias inscri-

tas no Cadastro Único é de
9.695. Destas, 6.786 famílias
são beneficiárias do Programa
Bolsa Família que periodica-
mente são acompanhadas
quanto às condicionalidades
necessárias à permanência no
programa. No plano munici-
pal, os índices de acompanha-
mento se mostram bastante
significativos:

O acompanhamento da
frequência escolar registra um
percentual de 97,6%, para cri-
anças e adolescentes entre 06
e 15 anos, o que equivale a
4.041 alunos acompanhados
em relação ao público no per-
fil equivalente a 4.139. Para os
jovens entre 16 e 17 anos, o
percentual atingido foi de
93,2%, resultando em 987 jo-
vens acompanhados de um
total de 1.059.

Já o acompanhamento da
saúde das pessoas (crianças
até 07 anos e mulheres de 14
a 44 anos) atingiu 82,5 %, per-
centual equivale a 10.539 pes-
soas de um total de 12.771 que
compunham o público no per-
fil para acompanhamento da
área de saúde do município.

Dito de outra forma, a sa-
tisfatoriedade dos índices de

acompanhamento às condici-
onalidades dos beneficiários
do programa Bolsa Família,
bem como a eficiência para
com a manutenção de atuali-
zações cadastrais na base de
dados do CadÚnico foram pri-
mordiais para o acesso ao au-
xílio emergencial do Governo
Federal, por parte das famíli-
as e/ou indivíduos, que dada
crise gerada pela Pandemia do
Coronavírus, encontram-se
ainda mais vulnerabilizadas
socialmente.

Há de saber que os muni-
cípios também utilizam os da-
dos do Cadastro Único como
base para seus programas so-
ciais. Em São Francisco do
Conde, toda base de filtros e
pesquisas para oferta do Pro-
grama de Acolhimento Social
– PAS e/ou mesmo para a
oferta de Benefícios Eventuais
diversos (Auxílio alimentação
– cestas básicas; Auxílio nata-
lidade – enxovais; Auxílio Fu-
neral; Bolsa Aluguel) perpas-
sam pelo uso do Cadastro Úni-
co.

No plano mais recente de
ações da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Esportes,
o Cadastro Único será utiliza-
do, mais uma vez, para entre-
ga estimada de pelo menos
9.695 kits de máscaras artesa-
nais de caráter educativo às
famílias inscritas em sua base
de dados. O cronograma logís-
tico empregado prevê efetiva-
ção do total de entrega entre
os dias 15/06 a 19/06/2020.
O calendário de entrega será
comunicado nos diversos mei-
os de comunicação e inclusi-
ve junto ao APLICATIVO SE-
DESE, novo canal institucio-
nal de comunicação da secre-
taria.

Por Mônica França

Foto: Arquivo O Candeeiro

Materiais escolares diversos são
distribuídos para os estudantes
de São Francisco do Conde
atendidos pelo PROAP

Através de uma parceria
com a Secretaria Municipal
de Promoção Social e Com-
bate à Pobreza (SEMPRE), a
Instituição Manassés está
abrigando pessoas em con-
dição de rua durante a pan-
demia da covid-19, em Sal-
vador.
Equipes da Sempre fazem a
abordagem às pessoas em
condição de rua que estão
expostas a pandemia e enca-
minham à Instituição Ma-
nassés, em Cajazeiras e Ipi-
tanga. Já são 80 cidadãos
acolhidos.

”Esta foi a maneira que
encontramos, através desta
parceria com a prefeitura de
ajudar também as pessoas
que vivem nas ruas. Afinal,
a orientação da Organização
Mundial da Saúde é clara
com relação ao isolamento
social. Entretanto, essas pes-
soas não possuem moradia e
por isso estão cotidianamen-
te expostas a pandemia da
covid-19", disse Manassés,
idealizador do projeto.

Na Instituição Manassés,
os moradores de rua têm
cinco refeições: café da ma-
nhã, almoço, café da tarde,
jantar e um lanche ates de
dormir, além de produtos de

Martagão retoma consultas e
procedimentos do ambulatório
em especialidades específicas
Desde o último dia 16 de ju-
nho, o Hospital Martagão
Gesteira ampliou os atendi-
mentos ambulatoriais que ha-
viam sido reduzidos por cau-
sa das medidas de controle da
disseminação do novo corona-
vírus. Os pacientes que tive-
ram consultas ou procedi-
mentos suspensos nos meses
de março e abril deste ano es-
tão sendo contatados pela
Central de Telemarcação do
hospital para confirmar data
e horário da nova consulta.

A medida vale exclusiva-
mente para as seguintes espe-
cialidades: cardiopediatria,
cirurgia pediátrica (CIPE), ci-
rurgia plástica, dermatologia,
fisioterapia, fonoaudiologia,
hematologia, hepatologia, ne-
frologia, neurocirurgia, neu-
rologia, ortopedia, otorrino,
reumatologia e terapia ocupa-
cional.

“O Martagão adota proto-
colos de segurança e higiene e
montou uma estrutura ambu-
latorial completa e necessária
para atender todos os pacien-
tes e familiares com qualida-
de e segurança. Nos últimos
meses, reforçamos campa-
nhas de higienização de mãos
e utilização correta de másca-
ras. O fluxo para atendimen-
to no ambulatório é comple-
tamente diferenciado e não
permite nenhum contato com
pacientes que possuem qual-
quer sintoma respiratório”,
destaca a diretora do hospital,
Erica Oliveira.

O Martagão ressalta, ain-
da, que o hospital funciona
atualmente com fluxos de
atendimentos e áreas distintas
para casos de covid, evitando,
assim, o compartilhamento
dos espaços e de profissionais.
“Os nossos profissionais que
atendem o ambulatório são
específicos para este setor.
Eles não atendem as outras
áreas do hospital”, acrescenta
a diretora.

Além disto, medidas de
prevenção e combate à disse-
minação foram adotadas, tais
como:

•             Reforço das ações
de higienização das depen-
dências da unidade;

•             Protocolo de con-
firmação de consulta e de
identificação de possíveis si-
nais de covid por telemarca-
ção;

•             Agendamento por
hora, com acesso ao hospital
apenas no horário agendado;

•             Entrevista e verifi-
cação de temperatura de todos
os colaboradores, pacientes e
acompanhantes, para identifi-
car sinais sugestivos de covid-
19;

•             Protocolo para pa-
dronização de EPIs para cola-
boradores, familiares e paci-
entes;

•             Restrição no nú-
mero de acompanhantes e
tempo de visitação aos pacien-
tes;

•             Reforço à consci-
entização de profissionais e
acompanhantes para ações
preventivas;

•             Protocolo de de-
sinfecção do ambiente e equi-
pamentos;

Por Anderson Sotero

O hospital Martagão Gesteira é uma referência na Bahia

Por Sophia Mídian

Entre os dias 8 e 10 de junho,
o Programa de Atenção e
Acompanhamento Pedagógi-
co e Psicossocial a Estudantes
– PROAP promveu a entrega
de materiais escolares para os
estudantes atendidos pelo
programa, ligado à Secretaria
Municipal da Educação – SE-
DUC. Os kits foram entregues
nas casas dos estudantes.
Sempre atendendo a todas as
recomendações da Organiza-
ção Mundial de Saúde – OMS
.

Dentre os itens disponibi-
lizados estão: papel de ofício,
caneta, hidrocor, lápis de cor,
bexiga (de assoprar), massa de
modelar, fita adesiva colorida,
papel metro, tinta guache,
cola branca, colorida e com
glitter, pincéis e muito mais.

Para Laís Lima, coordena-
dora do PROAP, “é muito im-
portante essa ação, visto que
facilita a execução das ativi-
dades encaminhadas pelos
profissionais do PROAP. Sa-
bemos que muitas famílias
não têm condições de acessar
esses itens, nem de comprar
um lápis de cor, papel, en-
fim”, disse.

“Tendo em vista que os
profissionais estão encami-
nhando semanalmente ativi-
dades diversas para que os
estudantes possam executar
em casa, junto às famílias,
isso facilita muito o processo

de continuidade dos estímu-
los. Essa é mais uma manei-
ra que a gente encontrou de
estimular os estudantes, faci-
litando esse processo”, con-
cluiu Laís.

No primeiro dia, a entrega
foi feita para os pais e respon-
sáveis dos alunos moradores
da Pitangueira, Campinas,
Nova São Francisco, São Ben-

to, Centro e Babilônia. Hoje
(09) será a vez da região da
Jabequara, Coroado, Monte
Recôncavo e Paramirim. Na
quarta-feira (10), será a vez da
distribuição dos materiais es-
colares no Caípe, Muribeca,
Santo Estêvão e os demais
bairros com alunos atendidos
pelo PROAP.

higiene pessoal. Eles rece-
bem também acompanha-
mento médico, psicológico e
de assistência social. E são
também acompanhados por
instrutores de educação físi-
ca e educação artística.

Um dos acolhidos pela
Instituição Manassés foi
José Maciel. Ele ficou de-
sempregado, sem condições
de retornar à sua cidade na-
tal e acabou indo morar nas
ruas de Salvador. Ele ficou
três meses em condição de
rua. “Estava numa situação
difícil e encontrei na Insti-
tuição Manassés o apoio que
buscava. Vivia em condição
de vulnerabilidade e hoje já
tenho um lugar para ficar”,
disse.

Dependentes químicos
A Instituição Manassés

também acolhe dependentes
químicos para tratamento de
reabilitação em todas as uni-
dades de Salvador: Cajazei-
ras, Iguatemi, Praia do Fla-
mengo e Praia de Ipitanga.
E em Feira de Santana.

 E realiza ações sociais
voltadas a pessoas com defi-
ciência e idosos.

Por Pero Castro

Em tempo de Covid-19,
aInstituição Manassés
abriga moradores de

rua da RMS



Edição de Junho de 2020 - Página 5O CandeeiroPublicidade

O Instituto do Conhecimento da Bahia criou
uma plataforma digital para oferecer o que
há de mais moderno em EAD na Bahia
Neste segundo semestre de
2020, as aulas de cursos téc-
nicos e de nível superior serão
realizadas em sua grande mai-
oria na modalidade EAD. Mas
para isso os alunos terão que
ficar atentos, para não con-
fundirem atividade remota
com EAD. Isso porque muitas
instituições que não têm tra-
dição em trabalhar com EAD
irão ofertar suas aulas nesta
modalidade. Mas isso requer
um investimento robusto e
toda uma preparação do seu
corpo técnico e dos docentes
para atuarem nesta modalida-
de. Também os alunos que
vêm de uma tradição de aulas
no presencial irão precisar se
adaptar a essa nova modalida-
de.

Não é simplesmente colo-
car as aulas no mesmo horá-
rio das disciplinas presenciais
e o professor apresentar uma
aula como se fosse uma “Live”
de um artista, ou mesmo uma
palestra virtual.

Quando se fala em EAD se
fala também em uma estrutu-
ra que dá todo suporte ao alu-
no e ao professor. Pois nesta
modalidade, existem ativida-
des síncronas e atividades as-
síncronas. E nela o aluno tem
a liberdade de acessar o con-
teúdo no horário que lhe for
mais conveniente. Na EAD, as
atividades síncronas são agen-
dadas e todo conteúdo da dis-
ciplina fica armazenada num
portal da instituição disponí-
vel durante um período de se-
manas ou enquanto durar o
semestre. Por se tratar de um
conteúdo gravado o aluno tem
a possibilidade de ver e rever
várias vezes para que possa
fazer analises e reflexão sobre
o conteúdo disponibilizado.

“A ideia básica de educação a
distância é muito simples: alu-
nos e professores estão em lo-
cais diferentes durante todo
ou grande parte do tempo em
locais distintos, eles depen-
dem de algum tipo de tecno-
logia para transmitir informa-
ção e lhes proporcionar um
meio para interagir (MOORE;
KEARSLEY, 2007, p. 1)”. Cha-
mamos isso de AVA – Ambi-
ente Virtual de Aprendizagem.
Daí a necessidade de uma pla-
taforma que ofereça essa inte-
ração da melhor maneira pos-
sível. Não basta disponibilizar
“um meio” para que as intera-
ções aconteçam.

Professores devem ter o
cuidado para no momento das
atividades síncronas estarem
totalmente disponíveis e aptos
a tirar as possíveis dúvidas e

oportunizar aos alunos mais
informações a respeito da dis-
ciplina. Nas atividades assín-
cronas, o professor conta com
uma gama de ferramentas dis-
poníveis na plataforma tais
como: fóruns, Chats, vídeos,
textos, E-books, gráficos e
links com outros assuntos re-
lacionados. Justamente aí que
ele deve aproveitar as possibi-
lidades de passar informações
coerentes e corretas para fa-
cilitar a aprendizagem e refle-
xão do aluno.

Os professores precisam
entender que não podem dis-
por do tempo do aluno falan-
do de assuntos não pertinen-
tes ao contexto da disciplina.
No ensino presencial existe a
possibilidade dessa fuga de
conteúdo, mas no ensino a
distância isso não é bem vis-

to. O tempo deve ser otimiza-
do. Um exemplo que no ensi-
no tradicional se conta uma
história, um caso próximo, na
EAD pode se substituir por
um vídeo ou por uma imagem.
É a forma de apresentar uma
mesma situação só que agora
explorando outras ferramen-
tas.

Não há tempo para divaga-
ções. As coisas são explicadas
de forma precisa e sem arro-
deios. Até pela falta de inter-
rupções o professor deve se
planejar bastante para utilizar
bem o seu tempo. Uma aula
que dura 02 às vezes 03 horas
no ensino tradicional, dura em
média 30 a 45 minutos na
EAD.

A inovação e a criativida-
de são as maiores aliadas do
professor nesta modalidade.
Por isso o ICB – Instituto do
Conhecimento da Bahia sob a
direção do Professor Osvaldo
Miranda Filho, além de ofere-
cer uma plataforma digital to-
talmente atualizada, também
conta com Laboratório virtu-
al para que os alunos possam
fazer simulações, uma biblio-
teca virtual com mais de cem
mil títulos, além de conteúdos
totalmente voltados para os
cursos técnicos, de Graduação
e Pós Graduação. Sendo o pri-
meiro instituto da Bahia a
ofertar todas essas ferramen-
tas de suporte aos alunos e
professores. E o melhor disso
é que o ICB é uma empresa
que tem sua sede aqui no mu-
nicípio de Candeias e vários
polos espalhados pela Bahia,
em municípios como São
Francisco do Conde, Madre de
Deus e adjacências.

O professor Osvaldo Miranda Filho, além de funda-
dor do ICB, é diretor Geral da FAC. Na foto, ele
homenageia o empresário Valfredo Barão  Teixeira

Por Genivaldo Santos

Entre os dias 09 e 12 de junho,
a Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC de São
Francisco do Conde promoveu
uma série de formações com
os coordenadores pedagógicos
das creches e escolas munici-
pais. Dividido por segmentos,
o Encontro Formacional/ Di-
álogos Virtuais aconteceu pelo
aplicativo WEBEX MEET
(com execução dos Anos Fi-
nais, que utilizou o  Google
Meets).

O primeiro dia de for-
mação foi com o segmento da
Educação Infantil; seguido
pela Educação de Jovens e
Adultos, no dia 10 ; finalizan-
do com o Ensino Fundamen-
tal, no dia 12 de junho.

Em síntese, a diretora
pedagógica da SEDUC, Cristi-
ana Ferreira, disse que a for-
mação foi feita por segmento,
“para orientar e pensar jun-
to com os grupos, as ativida-
des realizadas e as que estão
sendo planejadas”.

Durante o Encontro
Formacional/ Diálogos Virtu-
ais, os desafios da educação
remota foram um dos pilares
da reflexão. O Referencial
Curricular Franciscano – RCF
e a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC também
estiveram na pauta, que in-

Diálogos Virtuais:
Formação para
Coordenadores
Pedagógicos da Rede
Municipal de Ensino
de São F. do Conde

Por Sophia Mídian Bagues

ASCOM/SEDUC/PMSFC

cluiu a socialização de trechos
do RCF e da BNCC, analisan-
do os conceitos fundantes do
RCF para cada segmento, com
suas respectivas expectativas
de aprendizagem.

“Irouxemos questões
sobre o Currículo Francisca-
no da EJA, de acordo com
uma proposta de currículo et-
noconstitutivo que prioriza as
narrativas e experiências dos
estudantes, assim como sua
cultura, memória e identida-
des como requisitos significa-
tivos para serem valorizados
nas proposições de atividades
remotas enquanto durar o
afastamento social”, pontuou
a gerente da EJA, Márcia Ma-
riño.

Outra proposição do
encontro foi compartilhar e
analisar as rotinas e ativida-
des desenvolvidas para as cre-
ches e pré-escolas da rede, no
caso da Educação Infantil, e
das escolas, para os demais
segmentos, com orientações
para elaboração das rotinas e
das atividades impressas.
Para Lilian Souza, gerente da
Educação Infantil, “são mui-
tos desafios que o período da
pandemia tem imposto para
tod@s nós, mas a SEDUC,
junto com os profissionais da
Educação Infantil, tem unido

esforços na busca de manter
os vínculos entre família e a
escola”.

Ela ainda disse que “o
‘Diálogos Formativos’ com os
coordenadores pedagógicos é
mais uma dessas ações que
têm o objetivo de promover a
formação continuada, visan-
do fomentar e qualificar a
atuação destes profissionais
nas unidades escolares. Esse
momento foi importante para
discutirmos as ações desen-
volvidas com o ‘Diálogos Vir-
tuais’ e propormos novas es-
tratégias que orientem o tra-
balho coletivo, no segmento
da Educação Infantil de toda
a rede municipal de São
Francisco do Conde”.  Ao fi-
nal de cada encontro formaci-
onal foi socializado um formu-
lário do Google Docs para que
os profissionais avaliem as ati-
vidades.

Sobre o encontro for-
macional da EJA, que aconte-
ceu na quarta-feira (10), a ge-
rente do segmento informou
que “o intuito foi refletir so-
bre a importância da conti-
nuidade dos estudos dos jo-
vens e adultos, e estratégias
de acompanhamento adota-
das pelas Unidades Escolares
no período da pandemia”.
“Neste encontro também  dis-
cutimos e analisamos as
ações/atividades mais efeti-
vas para o público da EJA em
situação de isolamento soci-
al, além de definir, coletiva-
mente, ações estratégicas
para o retorno das atividades
pós-pandemia, a fim de ga-
rantir a continuidade e efeti-
vidade no processo de alfabe-
tização e letramento dos es-
tudantes jovens e adultos”,
explicou Márcia Mariño.

Durante as formações
foram pensadas as ações pe-
dagógicas que visam garantir
a aprendizagem dos estudan-
tes, conforme salientou Jeffer-

son Moreira. “A formação
visa, sobretudo, orientar os
coordenadores pedagógicos e
gestores escolares na conti-
nuidade das propostas que
eles têm feito das atividades
remotas, buscando a qualifi-
cação do trabalho pedagógi-
co, com vistas a garantir a
aprendizagem dos estudan-
tes”. A
formação dos Anos Finais
aconteceu pelo Google Meets,
em três momentos. “No pri-
meiro momento, a gente quis
fazer uma escuta desses coor-
denadores pedagógicos e
quais têm sido os desafios e as
demandas, além dos suces-
sos, também, que eles têm en-
frentado nesse momento de
pandemia, quais atividades
remotas eles têm realizado.
Posteriormente, a gente visa
trazer orientações para a
construção de um plano de
ação emergencial, buscando
estratégias interventivas
para qualificar as ações pe-
dagógicas pós-pandemia, já
pensando no nosso retorno
escolar”.

A fim de dar continui-
dade às propostas de forma-
ção e desenvolvimento profis-
sional dos coordenadores pe-
dagógicos, foram formados
Grupos de Estudos. “Um dos
objetivos é fornecer a funda-
mentação teórica e conceitu-
al do saber-fazer dos coorde-
nadores no interior das esco-
las”, esclareceu Jefferson Mo-
reira.

Na Educação Infantil, a
sugestão para o primeiro livro
a ser estudado é a obra “Ludi-
cidade, Cultura e Formação de
Professores” (Cristina D’Ávila
– Tânia Ramos Fortuna –
Orgs.), que aborda conceitos
como ludicidade, cultura lúdi-
ca e formação de professores.

Ford e Construtora São José
assinam memorando de
intenções para a venda da
fábrica de São B. do Campo

Churrascaria da Branca

Café da Manhã e Almoço
Todos os dias tem pratos variados

Atendimento para Empresas

Rod. 522 Km 06 Caroba - Em frente à FAC
Candeias - Bahia

A Ford anunciou no último
dia 19 de junho, a assinatura
de um memorando de inten-
ções para a venda da fábrica
de São Bernardo do Campo,
SP, com a Construtora São
José, especializada em empre-
endimentos imobiliários lo-
gísticos e comerciais de alto
padrão. O acordo é resultado
de um processo de seleção que
envolveu uma série de poten-
ciais compradores, no qual a
Construtora São José apre-
sentou a melhor alternativa
para a planta e para a região.
A FRAM Capital atuou na es-
truturação financeira e estu-
dos de viabilidade da opera-
ção.

A conclusão final desse
processo depende da realiza-
ção de uma diligência conjun-
ta, que deve ser completada no
prazo de aproximadamente
90 dias. A Construtora São
José atua hoje em dez estados

brasileiros e conta com um
portfólio diversificado de
obras.

“A assinatura desse memo-
rando de intenções é um pas-
so importante para a concre-
tização da venda da fábrica de
São Bernardo”, diz Lyle Wat-
ters, presidente da Ford Amé-
rica do Sul e Grupo de Merca-
dos Internacionais. “Nós ava-
liamos uma série de alternati-
vas e acredito que chegamos à
melhor solução entre as op-
ções disponíveis para atender
as necessidades da região e
gerar empregos. A São José é
uma empresa grande e concei-
tuada, com presença nacional,
e tenho certeza de que será
importante para São Bernar-
do do Campo.”

Segundo Lyle Watters, a
Ford continua no processo de
transformação para agilizar
suas operações e melhor aten-
der os consumidores.

Juliana Araújo propõe projeto para
o turismo em Morro de Chapéu

A vice-prefeita de Morro de
Chapéu e pré-candidata à pre-
feitura nas eleições deste ano,
Juliana Araújo (PL), sugere
propostas para alavancar o
turismo na cidade. Dentre
elas  a criação de um centro de
capacitação com cursos pro-
fissionalizantes para o setor.

Juliana Araújo também
pretende implementar um
Centro de Atendimento ao
Turista na cidade. Além disso,
criar um guia sobre as diver-

sas atrações turísticas, suges-
tão de onde comer, onde se
hospedar e sinalizar os pontos
turísticos da região. 

“A ideia é colocar à dispo-
sição dos turistas, nos pontos
turísticos da cidade, tudo que
produzimos em Morro do
Chapéu. A agricultura famili-
ar, o vinho, as cervejas artesa-
nais, morangos, doces de mar-
melo, biscoitos, mostrar a
nossa diversidade. E gerar
mais empregos com essa ini-
ciativa  também”, disse.

Belezas Naturais
Morro de Chapéu oferece

diversas opções de lazer ao
turista. Entre elas estão: a
Gruta dos Brejões, Cachoeira
do Ferro Doido, Parque Esta-
dual Morro de Chapéu, Cacho-
eira do Agreste, dentre outras.

Juliana Araújo pretende
levar o nome de Morro de
Chapéu para fora e atrair
agências turísticas para o lo-
cal. “Precisamos alavancar a
economia da região, e o turis-
mo proporciona isso, temos
uma vasta opção de lazer”, fri-
sou.

Juliana Araújo (PL)

Por Pedro Castro

A prefeitura de Candeias atra-
vés do decreto nº 061/2020
prorrogou a suspensão das
aulas nas escolas públicas e
privadas do município até o
dia 19 de Julho. O documento
prorrogou o prazo anterior
previsto no Art. 1º do Decreto
de 049/2020, de 18 de maio
de 2020.

A medida foi tomada por
conta da situação epidemioló-
gica do município que tem se
agravado, o que necessita de

Decreto Municipal prorroga a
suspensão das aulas em Candeias

novas medidas de isolamento
social. Foi considerada a situ-
ação atual do município, que
tem novos casos confirmados
da Covid-19, bem como outros
em investigação laboratorial.
Até o momento dessa publica-
ção, 415 casos de CoronaVírus
foram confirmados no muni-
cípio. A prefeitura também
publicou novo decreto que
prorroga o lockdown até às 5h
da manhã da próxima sexta-
feira (19).
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#Escrita Contábil #Fiscal #Pessoal

A Ford realizou nesta sexta-
feira (5) a entrega de mais
8.000 máscaras de proteção
facial para os municípios de
Simões Filho, Candeias e Lau-
ro de Freitas, na Bahia. Com
isso, a Ford atinge o volume
de 73.000 unidades doadas

Prefeitura de Madre de Deus entrega
Kit Merenda Escolar em Casa

Ford entrega 8.000 máscaras para
os municípios de Simões Filho,
Candeias e Lauro de Freitas A Prefeitura de Madre de

Deus, através da Secretaria
Municipal da Educação (SE-
DUC), entregou no último dia
3 de junho, o “Kit Merenda Es-
colar em Casa” (03) aos pais
ou responsáveis de alunos ma-
triculados na Escola Munici-
pal de Maria Guarda.

A secretária de Educação,
Leila Lima, ressalta que todos
os alunos da rede municipal
de ensino serão contemplados
com os kits, que estão sendo
montados de acordo com as
orientações de nutricionistas,
seguindo as diretrizes dos pa-
drões de higienização.

A Lei Federal 13.987, de 7
de abril de 2020, autoriza a
distribuição de alimentos ad-
quiridos com recursos do Pro-
grama Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE) durante o
período de suspensão das au-
las nas redes públicas de ensi-
no.

O “Kit Merenda Escolar em
Casa” é composto por 1 kg de
açúcar; 1kg de arroz; ;1 kg de
feijão, 1 kg de mistura para
mingau; 500 g de macarrão;
400 g de leite em pó; 5 kg. de
carne charqueada; 1.600 g de
biscoito doce (1600 g) e 400 g
de biscoito salgado. Os itens já
integram o cardápio da ali-

A deputada Fabíola (PSB) quer instalação
de barreira sanitária com câmera térmica
no Terminal de São Joaquim
A deputada estadual Fabíola
Mansur (PSB) protocolou nes-
ta quarta-feira (03) uma indi-
cação que estabelece a insta-
lação de barreira sanitária
com câmeras térmicas que
medem a temperatura das
pessoas no terminal de São
Joaquim no Ferry Boat, como
forma de minimizar a disse-
minação do coronavírus. De
acordo com a proposição de
Fabíola, o governo do estado
deve equipar o terminal com
um sistema de câmeras que
são capazes de identificar
através de raios infraverme-
lhos, em tempo real e em meio
à movimentação dos passagei-
ros, aqueles que estão com
temperatura febril.

Fabíola Mansur explica
que a indicação foi apresenta-
da a partir de uma reunião
com a prefeita de Itaparica,

Mauro Cardim obtém Vitória no
STF contra Moema Gramacho
A ministra do STF Rosa We-
ber, no último dia 29, deter-
minou  a imediata suspensão
da decisão liminar deferida
pela 1ª Vara Cível de Lauro de
Freitas, a pedido da prefeita
Moema Gramacho, contra
Mauro Cardim. Anteriormen-
te, a Justiça determinou que
o empresário Mauro Cardim
excluísse de suas redes sociais
publicações nas quais critica a
prefeita de Lauro de Freitas,
Moema Gramacho (PT), além
de se abster de postagens ou
apresentar notícias com o seu
nome. Em caso de descumpri-
mento, o pré-candidato a pre-
feito do PTB teria de pagar
multa diária de R$ 500.

Fonte e Foto: Ascom/Ford

para os profissionais de saú-
de que atuam na linha de fren-
te do combate ao coronavírus
no Estado. Até o final de ju-
nho, os estados de São Paulo
e Ceará também serão benefi-
ciados com a doação desses
equipamentos. Ao todo,

113.000 máscaras foram pro-
duzidas por meio da parceria
firmada entre a Ford, a EM-
BRAPII (Empresa Brasileira
de Pesquisa e Inovação Indus-
trial) e o SENAI Cimatec.

Ford realiza as últimas entregas de máscaras para os municípios da Bahia

mentação escolar das unida-
des escolares da Prefeitura. 

Foram incluídos nos kits
orientações às famílias para
lavagem dos produtos e as

embalagens do próprio kit, la-
vagem das mãos e sobre a im-
portância do isolamento soci-
al para evitar a transmissão do
Novo Coronavírus.

Centenas de kits já foram entregues às familias de
estudantes da rede municipal de ensino

Marlylda Barbuda, para en-
contrar medidas de proteger a
população das cidades da Ilha
de Itaparica, bem como Sali-
nas da Margarida. “Há uma
preocupação enorme por par-
te da população da ilha por
conta do movimento no ferry
e também porque Salvador é
a cidade com maior número
de casos de Covid em todo es-

tado. Então é preciso montar
esse sistema no ferry, no ter-
minal que fica em São Joa-
quim. Conversei com a prefei-
ta Marlylda e com lideranças
de Vera Cruz e agora apresen-
tamos essa indicação ao go-
vernador Rui e ao secretário
estadual de Saúde, Fábio Vi-
las Boas”, comenta a deputa-
da pesedebista.

A deputada vai atender uma reivindicação de Vera Cruz

Com o objetivo de fortalecer a
convivência familiar em tempo
de confinamento e outros as-
pectos inerentes ao isolamento
social, o Centro de Referência
de Assistência Social da comu-
nidade de Coroado, em São
Francisco do Conde, deu início,
em 1º de junho, ao projeto “Cri-
ativos em Casa”.

As ações do projeto são de
cunho socioeducativas e estão
voltadas para os grupos do Pro-
grama de Atenção Integral a
Família – PAIF e do Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – SCFV, engloban-
do crianças, adolescentes e ido-
sos. Além da prática educativa,
o projeto traz a proposta de de-
tectar necessidades e motiva-
ções, despertando potencialida-
des e capacidades de cada par-
ticipante; promover a reflexão
sobre o papel das famílias; pre-
venir situações de violência fa-
miliar; e assegurar a continui-

CRAS Coroado desenvolve
projeto “Criativos em Casa”

Por Mônica França

dade do vínculo entre usuário X
serviço.

Todo o trabalho será desen-
volvido de maneira remota,
através dos grupos já existentes
de Whatsapp. Serão sugeridas
atividades para cada grupo ao
longo da semana, para serem
postadas, com prazo e pontua-
ção por atividades, sendo estas
indicadas pelos facilitadores de
oficinas do CRAS Coroado. Ao
final de cada atividade será fei-
ta uma avaliação e deferida a
pontuação, que varia de 5 a 10.

O projeto será finalizado dia
22 de junho e sua culminância
se dará feira através de um so-
matório de pontuação para pre-
miações de primeiro, segundo e
terceiro lugares. Demais parti-
cipantes que não atingirem as
três primeiras colocações tam-
bém terão reconhecidos seus
esforços e serão premiados com
brindes.

Segundo um trecho da de-
cisão da ministra Rosa Weber,
“o núcleo essencial e irredutí-
vel do direito fundamental à
liberdade de expressão do
pensamento compreende não

apenas os direitos de informar
e ser informado, mas também
os direitos de ter, emitir opi-
niões e fazer críticas”. 

“Eu estava insatisfeito com
a decisão judicial anterior, por
considerá-la uma censura in-
devida à imprensa e liberdade
de expressão, vedada catego-
ricamente na Constituição e
em diversos julgamentos dos
do STF sobre este tema”, fri-
sou Cardim. 

Segundo Mauro Cardim,
“não se pode calar o direito de
informar, antecipando a cen-
sura, algo inadmissível em
nosso ordenamento, como se
fosse um ‘escudo protetor’ a
Moema Gramacho”.

Por Pedro Castro

Mauro Cardim comemo-
rou a vitória no STF

ACESSE

www.jornalocandeeiro.com.br
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Empresa de Engenharia em Candeias oferece
serviços de estabilizante de solos e energia solar
A LUARVILLE- WR Engenha-
ria e Consultoria, empresa si-
tuada em Candeias, especi-
alizada em obras de constru-
ção civil, consultoria imobili-
ária, terraplanagem, drena-
gem e que atua, fortemente na
estabilização de bases com so-
los argilosos, agora também
aposta pesado, e ao custo que
cabe em seu bolso, na “ENER-
GIA SOLAR”.

Estabilizantes de solos
argilosos

O Estabilizantes de Solos
“TerraZyme” é de suma im-
portância para estabilizar as
bases argilosas, da nossa re-
gião, em estradas vicinais e
pátios de empresas de trans-
portes e industrias que de-
mandam de grandes cargas,
com um custo bastante redu-
zido, por corrigir e aproveitar
o próprio solo argiloso sem
precisar retirá-lo do local ou
substitui-lo.

É comum nos Departa-
mentos de Estradas de Roda-
gem, sejam Estaduais ou Fe-
derais, prever cerca de 4% a
5% do orçamento governa-
mental anual para gastos em
projetos de manutenção de
estradas. Na prática, atual-
mente, em países subdesen-
volvidos, de baixa renda per
capita, a quantia real despen-
dida aproxima-se dos zeros
(0,0%) por cento, segundo in-
formações da própria Terra-
Zyme.

A Agência de Comércio e
Desenvolvimento dos Estados
Unidos da América (TDA -
USA Trade and Development
Agency) completou recente-
mente um estudo sobre orça-
mento rodoviário em sete (7)
países do Sudeste Europeu,
concluindo: “Enquanto uma

média de 4% dos orçamentos
governamentais existentes era
requerido para manter malhas
rodoviárias primárias e secun-
dárias em condições adequa-
das, na realidade menos do
que 1% era despendido.  Na
maioria dos países da região
os fundos insuficientes eram
gastos na manutenção básica
das estradas”.

“A falta de manutenção
leva a necessidade de comple-
ta reconstrução, resultando
num ciclo de reposição finan-
ceira mais onerosa” (Ver Eu-
rope Transport and Energy
Projects – Conference Brie-
fing Book, 01 Sept . de 2000)

As principais agroindústri-
as existentes em áreas onde se
sofreu a perda de centenas de
milhões de dólares, e que de-
pendiam de reinvestimento,
questionaram se as principais
pontes e estradas responsá-
veis pelo escoamento de seus
produtos aos portos e centros
consumidores poderiam ser
reconstruídas em tempo e
com características de durabi-
lidade”.

“Baseado na experiência
da USAID, o uso de um pro-
duto estabilizante de solo cria
uma superfície de rolagem al-
tamente resistente, com a mí-
nima necessidade de manu-
tenção”.

Banco Mundial
Em reconhecimento aos

benefícios proporcionados
pelos produtos estabilizantes
de solos na construção e res-
tauração de estradas, o Banco
Mundial está atualmente fi-
nanciando o Projeto com
Agentes Estabilizantes de So-
los BIRF 3685-PA na Repúbli-
ca do Paraguai. O objetivo do
Projeto é o de restaurar 5.000

Km de estradas rurais especi-
ficamente com estabilizantes
de solos.

Para ser qualificado para o
programa da USAID um esta-
bilizante de solos deve ser pro-
duzido nos EUA, ter sido uti-
lizado em vários países e apli-
cado em mais de 500 Km. Ne-
cessita ser diluível em água,
ambientalmente correto, ter
um baixo custo de aplicação
bem como requerer equipa-
mentos de construção rodovi-
ária convencionais para ser
aplicado. O estabilizante deve
também ter um custo/efetivi-
dade favorável e ter por parte
do seu produtor um suporte
técnico claramente definido e
compreendido.

Um agente estabilizante
deve incrementar acentuada-
mente a capacidade de supor-
te CBR de solos a serem apli-
cados como camadas estrutu-
rais de estradas. Em estradas
de terra deve reduzir a forma-
ção de panelas, corrugações,
afundamento nas trilhas de
rodas e erosão; além disso
deve proporcionar uma eco-
nomia de mais de 70% nos
custos de manutenção. Em
estradas pavimentadas deve
reduzir o custo de construção
em mais de 30% através do
uso e melhoria dos solos exis-
tentes ao longo da própria
obra, bem como evitar ou di-
minuir a necessidade de im-
portar materiais mais nobres
como brita e solos de qualida-
de.

Face ao compromisso da
administração do USAID em
gerenciar a necessidade de se
obter tecnologia de reconstru-
ção rodoviária durável e razão
custo/efetividade adequada,
um produto foi selecionado
para um extensivo uso e acei-

tação internacional nos seus
projetos de restauração - Ter-
raZymeÒ Estabilizador de
Solo.

Agora Candeias tem
Energia Solar

A energia solar deve qua-
druplicar no Brasil até 2029,
segundo o Ministério de Mi-
nas e Energia.

A matriz energética brasi-
leira já mostra sinais de trans-
formação e, até 2029, a gera-
ção hidráulica reduzirá signi-
ficativamente, corresponden-
do por 42% do total produzi-
do, abrindo espaço para forte
participação das fontes solar
e eólica. As estimativas cons-
tam do Plano Decenal de Ex-
pansão de Energia 2019-2029,
divulgado no dia 11 de feverei-
ro pelo Ministério de Minas e
Energia (MME), que ainda
prevê um investimento de R$
2,34 trilhões até 2029 no se-
tor para acompanhar o cres-
cimento da demanda no país.

A LUARVILLE agora traz
para Candeias a energia solar
fotovoltaica. A empresa ga-
rante que consegue diminuir
o valor da conta de energia em
até 95% com o uso de inver-
sor e módulos fotovoltaicos
para transformar a luz do sol
em energia consumível nas
residências, comércios e in-
dústria.

O Engenheiro Civil, Waldir
Rios, possui 32 anos de expe-
riência na área de construção
civil e já atuou em oito esta-
dos brasileiros como constru-
tor e consultor de obras. Ele
diz que a chegada do seu filho,
Felipe Rios, que também é
engenheiro civil, veio para
agregar valor tanto para a
empresa quanto para a cida-
de de Candeias, visto que o

mercado da energia solar ain-
da é muito defasado na região,
tornando inviável e muito
caro realizar um projeto de
energia solar em residências,
comércio ou indústria.

A empresa diz que graças
a parceria feita com vários
bancos é possível o cliente fi-
nanciar seu projeto de energia
solar sem a necessidade de in-
vestir dinheiro algum: Tudo é
financiado pelo banco, tanto o
equipamento quanto a insta-
lação. E o melhor de tudo é
que o valor do financiamento
fica equivalente com o valor
que já é pago na conta de ener-
gia, onde o cliente estará tro-
cando o pagamento da conta
de energia pelo pagamento do
financiamento. A vantagem
disso é que após o término do
financiamento o cliente só irá
pagar a taxa mínima de dispo-
nibilidade de rede a concessi-
onaria de energia. Felipe ain-
da explica que o financiamen-
to pode ser feito por até 6
anos, com carência de 6 me-

ses e que geralmente a parce-
la do financiamento é menor
que o pago todo mês a conces-
sionaria de energia.

Com todos esses ventos fa-
voráveis, a LUARVILLE diz
está ansiosa para iniciar os
projetos de energia solar em
Candeias e prevê uma alta de-
manda de clientes pois, a re-
gião é uma das melhores áre-
as de irradiação solar do mun-
do, o que torna muito mais
barato os custos do sistema
solar.

A LUARVILLE está locali-
zada às margens da Rodovia
BA 522 - Frente Faculdade
UniJorge, nº 4955. Entre em
contato com a empresa e soli-
cite seu  orçamento ou consul-
te suas dúvidas, ligando para
os Tels.: (71) 99264-8444 /
(71) 99910-9390 ou enviar
uma cópia da sua conta de
energia por e-mail:
feliperios@luarville.com.br/
waldir@luarville.com.br; ou
ainda agendar uma visita.

Por Felipe e Valdir Rioas

A LUARVILLE chega pra revolucionar o mercado de
Energia Solar e Empermeabilizantes de Solos

Vários materiais escolares
foram distribuídos para os
estudantes de São
Francisco do Conde
atendidos pelo PROAP
O Programa de Atenção e
A c o m p a n h a m e n t o
Pedagógico e Psicossocial a
Estudantes – PROAP
promoveu a entrega de
materiais escolares para os
estudantes atendidos pelo
programa, ligado à Secretaria
Municipal da Educação –
SEDUC. Os kits foram
entregues nas casas dos
estudantes. Todas as
recomendações da
Organização Mundial de
Saúde – OMS foram seguidas
durante a operação.

Dentre os itens
disponibilizados estão: papel
de ofício, caneta, hidrocor,
lápis de cor, bexiga (de
assoprar), massa de modelar,
fita adesiva colorida, papel
metro, tinta guache, cola
branca, colorida e com glitter,
pincéis e muito mais.

Para Laís Lima,
coordenadora do PROAP, “é
muito importante essa ação,
visto que facilita a execução
das atividades encaminhadas
pelos profissionais do

PROAP. Sabemos que muitas
famílias não têm condições de
acessar esses itens, nem de
comprar um lápis de cor,
papel, enfim”, disse.

“Tendo em vista que os
profissionais estão
e n c a m i n h a n d o
semanalmente atividades
diversas para que os
estudantes possam executar
em casa, junto às famílias,
isso facilita muito o processo
de continuidade dos
estímulos. Essa é mais uma
maneira que a gente
encontrou de estimular os
estudantes, facilitando esse
processo”, concluiu Laís.

A entrega foi feita para os
pais e responsáveis dos alunos
moradores da Pitangueira,
Campinas, Nova São
Francisco, São Bento, Centro
e Babilônia, Jabequara,
Coroado, Monte Recôncavo e
Paramirim, além de  Caípe,
Muribeca, Santo Estêvão e os
demais bairros com alunos
atendidos pelo PROAP.

Por Sophia Mídian

Apesar das chuvas que caíram
na cidade, obras continuam
sendo executadas em Candeias

Os trabalhos de construção do
Complexo Esportivo do Ma-
lembá no Conjunto Santa
Cruz, de drenagem da Rua da
Bica e a Praça da San Martins
foram visitados na semana
passada pela equipe da prefei-
tura, tendo à frente o secretá-
rio de Infraestrutura e Obras.
Rosivaldo Adorno.

O gestor pediu celeridade
na finalização do empreendi-
mento do Malembá, que está
em fase de concretagem, mas,
de acordo com os encarrega-
dos pela obra, é necessário a
estiagem das chuvas para a
realização deste processo. “A
prefeitura precisa dar atenção
também aos trabalhos que já

estavam encaminhados e esta
obra beneficiará, em especial,
os jovens deste, que é um dos
maiores bairros de Candeias”,
explicou.

O complexo contará com
vários anexos, dentre os quais
as quadras de tênis, vôlei e fu-
tebol, além de vestiário para
os atletas. Os planos são para
revestir o campo de futebol
com grama sintética. Os jo-
vens testarão primeiro a qua-
lidade da grama numa outra
cidade para escolher o melhor
gramado para a quadra.

Já as Ruas da localidade
conhecida como Bica passam
por drenagem das águas que,
há anos, encharcam o local e
provoca a erosão do chão.
Nesse momento, as tubula-
ções já estão conectadas e as
máquinas vão compactar o
solo para a betumagem de as-
falto.

ACESSE: www.jornalocandeeiro.com.br

Fonte e Foto:
ASCOM/PMC

A equipe da Prefeitura visitou as obras

Vinte ventiladores pulmona-
res, mais conhecidos como
respiradores, chegarão ao
município de Teixeira de Frei-
tas na noite deste sábado (6).
Esta é a previsão da entrega
dos equipamentos, como par-
te do esforço das empresas
Veracel e Suzano na estrutu-
ração de um hospital de cam-
panha no município. Em par-
ceria com a prefeitura e o Go-
verno do Estado, essa unida-
de ampliará a rede assistenci-
al aos pacientes mais graves,
vítimas do coronavírus (Co-
vid-19).

De acordo com o secretá-
rio da Saúde da Bahia, Fábio
Vilas-Boas, “a boa notícia per-
mite a abertura de 20 leitos de
UTI já na próxima semana”,
afirma o secretário, ao ressal-
tar ainda que a solidariedade
do empresariado baiano é fun-
damental neste momento. “A
rede de relacionamento, logís-
tica e recursos financeiros do
setor privado auxilia estados
e prefeituras de sobremanei-
ra”, destaca.

“A Suzano entende que
este momento requer empatia
e união. Por isso reafirma o
seu empenho em colaborar
com o Governo do Estado
para o atendimento adequado
à população do extremo-sul,
infectada pelo Covid-19. O
Hospital de Campanha de Tei-
xeira de Freitas é fruto deste
esforço conjunto e um instru-
mento importante que ajuda-
rá a salvar muitas vidas”, afir-
ma a diretora de Relações e
Gestão Legal da Suzano, Ma-
riana Lisbôa.

Fonte:SECOM/BA

Vinte respiradores
são entregues em
Teixeira de Freitas
para a abertura de
UTIs no hospital
de campanha
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-se
por ser uma das empresas mais conceituadas no
segmento de transporte na Bahia, oferecendo serviços
de transportes com qualidade, conforto, segurança e
respeito aos nossos clientes.
Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e Turismo
atendem diversos setores, tais como: Traslados
aeroporto – hotéis; Transfers in/out – agência de
viagens; Transporte de passageiros em turismo e
excursões; Feiras e congressos; Indústria
e fábricas; Instituições de ensino; Transporte
executivo; Passeios programados; Motoristas
treinados. Conforto, segurança, pontualidade e higiene
são componentes da garantia para atingir a nossa
meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a ATT –
Atlântico Transportes e Turismo oferece aos seus
clientes e usuários sempre o que há de mais moderno
e seguro no setor, inovando responsavelmente, com
segurança e com alta qualidade, que nos diferenciam e
garantem a confiança e o bem estar de nossos clientes,
fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismo
uma das empresas mais conceituadas no segmento de
transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda
oferece um serviço exclusivo para as indústrias

do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br
Ouvidoria - 90908845-9090

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
 - Ar Condicionado Travas Elétricas

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Rod. BA 522 - KM 06 - Fones:(71) 3602-1379 / 3116 - Candeias-Bahia

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

Rua do Cajueiro, 121 - Centro - Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Bahia

Rua Teixeira de Freitas Esquina com a Rio deJaneiro Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Ba.

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

O Braseiro A Melhor
Comida a
Quilo da
Região

Rua Treze de Maio, Esquina com a Santo Antônio1º Andar / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Ba.

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos

#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE

BA 522 - Km 08 / Fone: (71) 3601-3923

Candeias-Bahia

Peças para todas as marcas de veículos

VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis

#Óleos Lubrificantes #Lanternas

BARÃO EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo de empresas  administrado pelo experiente
empresário Walfredo Barão Melo Teixeira, que atua em Candeias e em toda região
nos mais diversos setores da economia, sempre com profissionalismo,
competência e responsabilidade. Está presente na Construção Civil, no setor de
Terraplanagem, no ramo de Hotelaria e na locação de máquinas e
equipamentos pesados. São mais de 40 anos de bons serviços prestados no estado da Bahia


