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Ponte entre Madre de Deus 
a São Francisco do Conde 
passará por recuperação

A ponte localizada na Avenida 
Milton Bahia Ribeiro, em Ma-
dre de Deus, faz a ligação da 
cidade com outros municípios 
da região Metropolitana de 
Salvador. O equipamento será 
recuperado pela Secretaria de 
Infraestrutura da Bahia (Sein-
fra). A publicação do aviso de 
licitação da obra saiu no Diário 
Oficial do Estado (D.O.E.) do 
último dia 2 de ezembro.

A ponte é o único acesso via 
terrestre ao município de mare 
de Deus e a sua recuperação 
vem sendo cobrado pela popu-
lação, felizmente o Governo do 
Estado vai fazer a obra.

A ponte, que está em estado lastimável, é o único acesso 
via terrestre ao município de madre de Deus 

Atlantic Nickel exporta 67,7 mil 
toneladas de concentrado de 
níquel produzido no sul da Bahia

O embarque foi realizado a partir do Porto de IlhéusPágina 3

A Atlantic Nickel, única em-
presa produtora de níquel sul-
fetado no Brasil, alcança neste 
mês de dezembro a marca de 
67,7 mil toneladas de concen-
trado de níquel exportadas 
este ano para atender à cres-
cente demanda do mercado 
internacional da eletrificação.

O navio que leva o sétimo 
carregamento do minério para 
exportação teve o embarque 
finalizado no último dia 3o 
de novembro, com 10,4 mil 
tonelaas de concentrado de 
níquel.  
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Reunião na 
Câmara de 
Vereadores 
de Candeias  
define rito 
da posse dos 
eleitos no 
último dia 15 
de novembro

Foi realizada no último dia 
2 de dezembro, uma reunião 
na Câmara de Vereadores 
de Candeias para definir os 
parâmetros da cerimônia 
de posse do Executivo e 
Legislativo para o próximo 
quadriênio. 

Vereadores eleitos e re-
eleitos paraticiparam da 
reunião na Câmara 

Dia de Doação: Martagão lança campanha de 
fim de ano para baianos ajudarem o hospital
Uma simples doação pode 
ajudar a mudar o destino 
de muitas crianças que são 
atendidas no Martagão 
Gesteira. No último dia 1º 
de dezembro, quando se ce-
lebra o Dia de Doar, o Hos-
pital lança sua campanha de 
fim de ano para incentivar 
doações, a fim de ajudar a 
instituição filantrópica que, 
por ano, atende a mais de 
80 mil pessoas.

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

Vladimir Nascimento e do jornalista
 e escritor José de Paiva Netto
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Leia ainda nesta Edição
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Sinos da secular igreja de 
Trancoso, voltam a badalar 

A igreja de São João Batista 
Menino, localizada no distrito 
de Trancoso, em Porto Seguro, 

Igreja de São João Batista

Natal sem fome para milhares 
de famílias no Sertão Baiano 

Em 2020 a atmosfera foi de 
insegurança para milhares 
de brasileiros e em todo o 

SOLIDARIEDADE Graças a grande mobilização da 
Campanha de Natal da LBV na Bahia, 25 mil toneladas 
de alimentos, além de kits de limpeza serão entregues 
às famílias do Sertão São Francisco neste Natal 

Governador Rui Costa inaugura nova 
Uniade de Saúde Básica em Candeias 

mundo, mas em regiões de 
extrema pobreza, o pouco 
que se tinha, ficou ainda 
mais escasso. Por isso, a 
Legião da Boa Vontade 
r e a l i z o u  u m a  g r a n d e 
mobilização com parceiros, 
colaboradores e voluntários 
na tradicional campanha 
Natal Permanente da LBV 
— Jesus, o Pão Nosso de 
cada dia!.

teve seus sinos reativados. O 
templo, que preserva parte da 
estrutura dos séculos XVII e 
XVIII, é o primeiro do interior 
da Bahia a ser incluso no Projeto 
de Resgate dos Sinos. Em Sal-
vador, seis igrejas já tiveram o 
símbolo litúrgico requalificado e 
posto em uso regular, dentre elas 
a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens Pretos, no 
Pelourinho, e de Santo Antônio 
da Barra.

Dona de casa beneficiada

Foto: Tatiana Azeviche
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A nova UBS vai oferecer atendimento médico e odontológico, medicamentos, vacinas e exame de raio-x

O governador Rui Costa esteve 
em Candeias no último dia 9 
de dezembro, quando inaugu-
rou a nova Unidade Básica de 
Saúde, localizada na Estrada 

a Servidão, nº 01, Lote 02, no 
bairro do Ouro Negro, próxi-
mo ao conjunto habitacional 
Nossa Senhora das Candeias 
I e II.

Na oportunidade, Rui tam-
bém visitou as obras de am-
pliação do sistema integrado 
de abastecimento de água e 
vistoriou o trabalho de requa-

lificação do Museu do Recôn-
cavo Wanderley de Araújo 
Pinho, que fica localizado no 
bucólico distrito de Caboto.

Amávia Cosméticos 
triplica produção em 
Lauro de Freitas
A Amávia Cosméticos vai in-
vestir R$ 3 milhões na amplia-
ção de sua unidade industrial 
em Lauro de Freitas, onde 
serão criados 51 novos empre-
gos diretos e mantidos os 50 
existentes. Os dados constam 
no protocolo de intenções 
assinado no último dia 30 de 
novembro, com o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico (SDE). O investimento 
vai permitir um incremento 
de 277 mil kg/mês na capa-
cidade produtiva, fazendo a 
empresa quase triplicar sua 

Serão criados 51 novos 
empregos diretos
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produção atual, chegando a 
420 mil kg/mês. Serão fabri-
cados álcool gel, shampoo, 
condicionador e creme.
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Jornalista Maurílio Fontes será o 
novo secretario de Comunicação 
da Prefeitura de Alagoinhas
O prefeito reeleito de Alagoi-
nhas, Joaquim Neto, anun-
ciou esta semana que o jor-
nalista Maurílio Fontes será 
o novo secretário de Comu-
nicação do município.

A escolha, segundo ana-
listas políticos de Alagoi-
nhas, é o reconhecimento do 
trabalho que o jornalista vem 
desempenhando no municí-
pio e região desde a década 
e 1990.

Perfil
Além de jornalista, Mau-

rílio Fontes é radialista e 
pós-graduado em Marketing 
Político. Como jornalista, ele 
sempre se destacou por ser 
um crítico ferrenho de admi-
nistrações que passaram por 
Alagoinhas.

Conhecedor profundo da 
política regional, Maurílio 
Fontes já foi assessor de 
Comunicação em vários mu-
nicípios da região. No início 
dos anos 2000, Maurílio foi 

assessor de Comunicação de 
São Francisco do Conde, na 
administração do saudoso 
ex-prefeito Antônio Pascoal 
Batista. Ultimamente, Maurí-
lio Fontes vem atuando como 
editor-chefe do Site Alagoi-
nhas Hoje, um dos mais con-
ceituados da região.

O novo secretário de Co-
municação da Prefeitura 
de Alagoinhas já começou 
a montar a sua equipe de 
trebalho.  

Maurílio Fontes é um 
jornalista polêmico e 
muito crítico

Vivemos em uma época de intensa instabilidade. E essa in-
certeza não se configura apenas no nível 
econômico, mas também em diversas 
outras áreas da nossa vida. Podemos 
citar algumas:

Instabilidade social, na qual somos 
um conjunto de indivíduos conectados 
tecnologicamente, mas sem nenhum 
tipo de conexão sólida e constante no 
âmbito real. Somos estimados ou valo-
rizados pelo número de amigos virtuais 
que temos nas redes sociais (mesmo que 

eles não nos reconheçam nas ruas), levando-nos a registrar 
todos os nossos passos diários (o que comemos, ou não, 
no café da manhã; o local que compramos os acessórios da 
última moda; ou o restaurante caro que frequentamos) a 
fim de legitimar a sensação de estarmos vivos (mesmo que 
seja uma vida virtual).

Instabilidade emocional, onde a fidelidade de um re-
lacionamento afetivo é taxada como um comportamento 
arcaico e infantil; sendo valorizados aqueles que “ficam” 
com o maior número de parceiros nas baladas. Todavia, 
atrás dessa aparente potência se esconde uma fragilidade 
na qual precisa ser estimulada constantemente através 
das pílulas azuis, com o objetivo de manter uma suposta 
virilidade, mesmo estando ciente dos efeitos colaterais da 
medicação. E aqueles que descobrem que, inevitavelmente, 
não conseguirão sustentar permanentemente essa máscara 
de super-herói, apelam para os antidepressivos ou ansio-
líticos por não aceitar a frustração de ser um ser humano 
“normal”.

Instabilidade profissional, onde não existe uma garantia 
plena daqueles que estão empregados permanecerem com 
seus vínculos, mesmo às vezes com condições de trabalho 
defasadas, sob a alegação de que existem outros tantos 
querendo essa vaga (nem que seja por uma carga horária 
maior de trabalho e um salário reduzido).

Enfim, essa instabilidade que estamos vivendo é típica da 
nossa ordem global capitalista e pós-moderna, cujos benefí-
cios são realmente colhidos apenas por uma ínfima parcela 
da sociedade e que pouco se importam com os danos a quem 
estão causando. Nessa inconstância generalizada é difícil 
traçar metas frente o porvir. Mas, seja através da falta de 
garantias profissionais, da fragilidade dos vínculos afetivos 
ou sociais precisamos com urgência entender melhor essa 
crise humanitária que estamos vivenciando, com o objetivo 
de traçarmos diferentes estratégias para uma vida melhor, 
mesmo que seja das próximas gerações.

Época de instabilidade 

O prefeito eleito de Ser-
rinha, Adriano Lima (PP), é 
pré-candidato a presidente 
da União dos Municípios da 
Bahia (UPB). “A nossa priori-
dade é fazer a UPB mais pró-
xima dos prefeitos baianos. 
Vamos cuidar dos prefeitos”, 
disse.

Numa homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, 
comemorado em 20 de novembro, e à lembrança 
do valente Zumbi, apresento trecho de um artigo 
que publiquei na Folha de S.Paulo em 15 de maio 
de 1988. Nele enfatizo a necessária prática do Ecu-
menismo entre as mais variadas etnias:
Zumbi deu o brado que nenhum Domingos Jorge 
Velho poderia abafar: Liberdade! Dignidade! So-

mos seres humanos!
Morreu-lhe o corpo. Mas a Alma — quem conseguirá 

matá-la? — permanece... e se multiplica nas palavras e atos de 
um Patrocínio, Joaquim Serra, Luís Gama, Salvador de Mendon-
ça, André Rebouças, Castro Alves, Joaquim Nabuco e de tantos 
outros negros, brancos e mestiços. Se ainda não há democracia 
étnica dentro de nossas fronteiras — embora o Brasil seja nação 
de etnias mescladas, para cuja sobrevivência é essencial estar 
plenamente legitimada e vivida a sua brilhante mestiçagem —, 
é porque o espírito de senzala continua grassando. Contudo, é 
justamente na natureza miscigenada que consiste a sua força. 
O Brasil é uma grei globalizante.

Ideal Ecumênico   
Em É Urgente Reeducar!, campeão de vendas da 21a Bienal 

Internacional do Livro de São Paulo e destaque na 56a Feira do 
Livro de Porto Alegre, ambas em 2010, fiz constar extrato de mi-
nha publicação Paz para o Milênio, editada para a Conferência 
de Cúpula da Paz Mundial para o Milênio, realizada em 2000, na 
sede da ONU em Nova York, EUA. Ali defendo a posição de que 
todas as animosidades que costumam dividir e segregar os seres 
humanos em grupos intolerantes, se opõem ao Ideal Ecumênico 
da Paz. Portanto, promovem a intransigência, contribuem para 
a manutenção desse estado de tensões múltiplas que poderá 
empurrar o mundo na direção de um conflito indescritível que 
ninguém, em sã consciência, pode desejar.

Vemos o Ecumenismo Irrestrito (entre os mais diversos 
ramos do saber humano) e o Total (que abrange as esferas 
espirituais, ainda invisíveis aos nossos parcos sentidos físicos) 
como expressões máximas do Amor e da Justiça, o eixo de gra-
vidade de uma sociedade sadia. É o estado natural e o querer 
espontâneo de toda criatura quando espiritualmente integrada 
ao Criador, ou ao verdadeiro sentido de Humanidade, e ban-
deira dos que,religiosos ou não, labutam por uma convivência 
planetária melhor. O Ecumenismo pregado e vivido pela LBV 
não impõe nada a ninguém, a não ser suscitar o convite para o 
entendimento natural entre gente civilizada.

Campo Neutro
Quando o jornalista, radialista e poeta Alziro Zarur (1914-

1979) esboçou em sua mente a criação da LBV — Legião da Boa 
Vontade, isto em 1926, idealizou-a como um campo neutro, 
um ambiente ecumênico, em que todos pudessem, irmanados, 
conviver em Paz. Numa palestra que proferi na década de 1990, 
utilizei-me de um interlocutor fictício para reforçar na mente 
dos que me prestigiavam com sua atenção o valor do respeito e 
da tolerância no bem conduzir da sociedade no cotidiano:

Consciência Negra Qual a sua religião? O que isso interessa?
Qual o seu partido político? O que isso interessa?
Ah, você é negro! O que isso interessa?
Você é mestiço! O que isso interessa?
Você é branco! O que isso interessa?
Você é ser humano! É isso que interessa!
Somos seres humanos, com direito à liberdade de pensamen-

to. Se aqueles que raciocinam assim como nós não fortalecerem 
os seus laços, dias piores virão para a humanidade. Quem tem 
segurança hoje? Retomo aqui importante conclusão do velho 
Zarur, muito propícia para o momento em que vivemos: ”Não 
há segurança fora de Deus”.

A Prece não é o refúgio dos covardes nem dos ociosos. Ela nos 
eleva, o trabalho nos realiza. O Papa reza, o Dalai-Lama medi-
ta, Chico Xavier (1910-2002) orava, os rabinos entoam suas sú-
plicas, os evangélicos cantam seus louvores a Deus, os islâmicos 
recitam o Corão Sagrado... O que é a Prece senão o Amor que se 
dispõe para grandes feitos? Um irmão ateu, quando medita e 
pratica um ato que beneficia a coletividade, está orando. Em meu 
livro Crônicas e Entrevistas (2000), escrevi que orar e meditar 
se assemelham. Rezar não é uma ação simplesmente figurativa. 
É o mais forte instrumental que a essência humana, o Capital 
Divino, possui. O monge alemão Tomás de Kempis (aprox. 
1380-1471) grafou, em Imitação de Cristo: ”Sublime é a arte 
de conversar com Deus”.

Para evitar o vômito das nações
Nestes tempos de mundialização, em que muitas fronteiras 

caem preferentemente sobre as cabeças das populações mais 
pobres, o povo procura um rumo seguro para a existência, regi-
da por forças discrepantes. Nem sempre é o melhor de todos o 
destino que lhe oferecem. E a História se repete no somatório de 
enganos que podem desembocar num movimento incontrolável 
de massas. As nações também vomitam.

Buscam, então, alento para suas dores na violência ou no 
Invisível. No entanto, como diversos se acostumaram a uma 
visão restritiva do Poder Espiritual, muita vez erguem sua prece 
a um deus antropomórfico, que não lhes responde, pois nem 
existe. E aí se frustram.

Creio que até Karl Marx(1818-1883) proferiria a oração, 
como poderosa ferramenta psíquica para o fortalecimento da 
mente e fator de estabilidade ante os dramas pessoais e fami-
liares, que todos enfrentamos. Apesar da convicção de alguns, 
o criador do marxismo também era ser humano, a seu modo 
preocupado com os problemas sociais. Certamente, o polêmico 
autor de O Capital meditava acerca de seus ideais. Sabendo ou 
não, de certa forma orava.

Amar é uma Oração

Continuação

No último dia 1º de 
dezembro, o vice-líder dos 
Progressistas na Assembleia 
Legislativa, Niltinho, teve 
uma reunião com o presi-
dente nacional da legenda, 
Ciro Nogueira, em Brasília. 
Também participou do en-
contro o deputado federal 
Mário Negromonte Júnior 
(Progressistas P). A pauta foi 
uma avaliação do desempe-
nho do partido nas eleições 
municipais.

“A nossa legenda, em 
termos de crescimento, em 
nível nacional e na Bahia, sob 
o comando de João Leão, vive 
o seu melhor momento. Esse 
extraordinário resultado nas 
urnas demonstra que a legen-
da está em sintonia com os 
anseios das populações bra-
sileira e baiana. Fizemos bo-
nito na festa da democracia”, 
frisou Niltinho. Ele postou, 
no seu perfil do Insta, um VT 
sobre o encontro.( https://
www.instagram.com/tv/CIS
yC9oBHJQ/?igshid=1hpwu
cljlqcsd) 

“Há diversos critérios 
para demonstrar o cresci-
mento ou não de um partido 
nas eleições municipais. E, 
observando os diferentes 
pontos de partida das análi-
ses e contagens, observamos 
que o PP está entre os dois 
partidos que mais cresceram 

DeputadoNiltinho teve 
encontro com o presidente 
nacional do Progressistas

Ciro Nogueira ao lado de 
Niltinho e Negromonte

no Brasil neste pleito”, frisou 
o parlamentar. 

“O Progressistas, na 
Bahia e no Brasil, teve um 
resultado fantástico. Parabe-
nizo também pelo empenho 
neste pleito as bancadas de 
deputados federais e estadu-
ais do nosso partido na Bahia. 
A nossa legenda tem uma 
força enorme no estado, e dá 
um exemplo para todo o país”, 
disse Ciro Nogueira.

Em nível nacional, o PP 
foi a segunda legenda que 
mais elegeu prefeitos. Mas a 
primeira teve um decréscimo 
no número de prefeituras. Já 
o PP elegeu, em 2016, 495 
prefeitos. E neste ano 683 
filiados ao Progressistas co-
mandarão as políticas públi-
cas em seus municípios. Nas 
capitais e interior, os prefeitos 
do partido estarão, a partir de 
1º de janeiro, no comando de 
cidades que somam uma po-
pulação de mais de 16 milhões 
de brasileiros (16.552.844).

Adriano Lima, prefeito eleito de Serrinha, 
é pré-candidato a presidente da UPB

Sede da UPB no CAB

Silvio Correia é candidato 
a presidente da Câmara 

Vereador Silvio Correia

O vereador Silvio Correia 
(PV), que vai exercer o segun-
do mandato na Câmara Muni-
cipal e foi o mais votado nas 
últimas eleições em Candeias, 
com 1385 votos, já anunciou 
que é candidato a presidente 
do Legislativo.

Aliado de primeira hora do 
prefeito Pitagoras ibiatpina, 
Silvio diz, que como o prefeito 
já falou que não vai intefe-
rir no processo eleitoral da 
Câmara e que qualquer can-
diato do seu grupo será bem 
vindo, a sua candidatura vem 
recebendo o apoio de vários 
vereadores.

Tido como um parlamen-
tar que se relaciona bem com 

todos os seus pares, Silvio 
acredita que poderá chegar a 
presidência da Câmara, para o 
biênio 2021/2022, com o apoio 
a grande maioria dos verea-
dores que vão compor o novo 
Legislativo Municipal.

Além de Adriano Lima, 
também já anunciaram que 
pretendem concorrer à presi-
dência da entiade que repre-
senta os municípios baianos, 
os prefeitos de Lauro de Frei-
tas, Moema Gramacho (PT); 
Ricardo Mascarenhas (PP), 
de Itaberaba; Cibele Carvalho 
(PT), de Rafael Jambeiro e 
Chepa Ribeiro (PP), de São Fé-
lix do Coribe, que dizem, seria 
o candidato de Eures Ribeiro 
atual presidente da UPB.

Às vezes acontecem sur-
presas na eleição da UPB. 

Pimenta na Política
Por José Eduardo

ocandeeiro@terra.com.br 
eduvalenca@terra.com.br
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CONTO

Por Evandro Barbosa

Evandro Barbosa é aposentado
da Justiça do Trabalho

A Procissão

Era noite de lua nova. As estrelas se destacavam no céu. O 
mês de maio. A procissão em homenagem à Maria estava 
começando. Velas acesas, vozes graves, agudas, falsetes que 
eram as que mais se destacavam e fazia fluir as emoções 
religiosas mais comoventes e sublimes.

As senhoras mais velhas com as suas cabeças cobertas 
por véus brancos imaculados, outros azuis iam à frente. 
Os homens, sempre nas últimas posições. Primeiro para se 
observar a tradição e segundo para manter a ordem, já que 
os jovens insistiam em apagar as velas que permaneciam 
acesas, logo após pedirem para acender as suas, sopravam 
em seguida, apagando a maior quantidade possível.

Jucilyne era sempre a mais quietinha, tanto que era 
sempre e sempre a escolhida para representar o anjo, que 
todos insistiam chamar de “Anja”.

Bonita não era. Feia também não. Longe estava de parecer 
com anjos representados nas igrejas. Pele escura, cabelos 
lisos, lábios grossos, carnudos, sobrancelhas largas, rosto 
arredondado. Ainda assim, era tida como a mais indicada 
para colocar as asinhas nas costas em um raio de cinco 
quilômetros.

As outras meninas do pequeno povoado morriam de 
inveja.

Depois de algum tempo, começou a sentir que já estava 
crescidinha para aquele tipo de representação. Teria que 
conseguir urgentemente uma substituta. Não foi fácil. A 
timidez e a dificuldade de providenciar o traje completo era 
o maior empecilho. 

O plano engendrado era outro. Ninguém poderia saber 
das suas verdadeiras intenções. Se alguém soubesse, com 
certeza sofreria punição familiar e todo o preconceito da 
vizinhança.

Jamais poderiam saber que a ideia teria partido de uma 
menina de apenas 16 anos, nascida em 1959.

O plano começou a tomar forma quando, há um ano, no 
tempo em que ainda tinha medo até da sombra, notou pelo 
canto do olho, um casal, que não pode identificar, sumiu 
na escuridão, e depois ambos apareceram desconfiados e 
amassados.

Daí em diante foi perdendo a vontade de participar da 
procissão. 

As suas preocupações agora eram outras, distintas das que 
deveriam pensar um anjo.

Atlantic Nickel exporta 67,7 mil toneladas de 
concentrado de níquel produzido no sul da Bahia

EXPORTAÇÃO No sétimo embarque do ano, navio levando 10,4 mil toneladas tem como destino a 
China, um dos grandes mercados consumidores do minério que viabiliza a indústria da eletrificação.  

A Atlantic Nickel, única 
empresa produtora de níquel 
sulfetado no Brasil, alcança 
neste mês de dezembro a 
marca de 67,7 mil toneladas 
de concentrado de níquel 
exportadas este ano para aten-
der à crescente demanda do 
mercado internacional da 
eletrificação.  

Matéria-prima funda-
mental  na fabricação de 
baterias, e grande propulsor 
da expansão do segmento 

de carros elétricos no mun-
do, o níquel proporciona a 
adoção de fontes de energia 
alternativas à combustão, 
construindo a tecnologia do 
futuro de maneira susten-
tável.  

O navio que leva o sétimo 
carregamento do minério para 
exportação teve o embarque 
finalizado no final da manhã 
do do último dia 30 de novem-
bro, com 10,4 mil toneladas de 
concentrado de níquel sendo 

transportadas em direção a 
China. 

O embarque, que faz a 
empresa alcançar a marca 
de 67,7 mil toneladas expor-
tadas em 2020, foi realizado 
a partir do Porto de Ilhéus, 
terminal que fica a apenas 
140km da unidade de pro-
dução localizada no municí-
pio de Itagibá, região sul da 
Bahia.  

Controlada pelo fundo de 
investimentos Appian Capital 
Brazil, a Atlantic Nickel com-
pletou um ano de operação 
no sul da Bahia no mês de 
outubro, e já comemora a re-
cente descoberta de um novo 
depósito com potencial signi-
ficativo de recursos de níquel 
a apenas 26km de distância, e 
no mesmo cinturão geológico, 
de onde já funciona a Mina 
Santa Rita. 

A proximidade desta 
nova área com a infraestrutura 
em operação, somada à viabi-
lidade de integração logística, 
apontam para o sucesso dos 
estudos de expansão.  

 
Sobre a 
Atlantic Nickel   
Controlada pelo grupo 

Appian Capital Brazil e única 

empresa produtora de níquel 
sulfetado no país, a Atlantic 
Nickel completou, no último 
dia 15 de outubro, um ano 
de operação/ no interior da 
Bahia, período em que vem 
atuando na extração do miné-
rio fundamental para a fabri-
cação de baterias de veículos 
elétricos, atendendo a uma 
demanda internacional em 
franca expansão. São 1.500 
empregos diretos gerados pelo 
negócio e uma cadeia produ-
tiva impactada com recursos 
na ordem de R$ 16 milhões 
injetados na economia através 
da contratação de fornecedo-
res locais.  

A projeção da Atlantic 
Nickel é dobrar a capacida-
de produtiva, com o início 
da operação subterrânea na 
Mina Santa Rita, prevista 
para 2028, o que vai elevar o 
tempo de vida útil da mina de 
oito para 34 anos (8 anos de 
mina a céu aberto + 26 anos de 
mina subterrânea). De acordo 
com a Avaliação Econômica 
Preliminar, cerca de US$ 355 
milhões devem ser investidos 
nos primeiros cinco anos desta 
nova fase.

Por Rafaela Ribeiro 

O embarque, que faz a empresa alcançar a marca de 
67,7 mil toneladas exportadas em 2020, foi realizado 
a partir do Porto de Ilhéus, no sul da Bahia

Em 2020 a atmosfera foi 
de insegurança para milha-
res de brasileiros e em todo 
o mundo, mas em regiões 
de extrema pobreza, o pou-
co que se tinha, ficou ainda 
mais escasso. Por isso, a Le-
gião da Boa Vontade realizou 
uma grande mobilização com 
parceiros, colaboradores e 
voluntários na tradicional 
campanha Natal Permanente 
da LBV — Jesus, o Pão Nosso 
de cada dia!.  

A iniciativa sensibilizou o 
povo baiano, que disse “SIM” 
a essa missão solidária que 
combate à fome e luta pela 
dignidade do povo nordes-
tino. Foram arrecadadas 25 
mil toneladas de alimentos, 
além de itens de limpeza que 
serão entregues às famílias do 
Sertão São Francisco.  

Cada cesta contém 20 
quilos e é composta por itens 
como o arroz, feijão, óleo, 
açúcar, café, leite, macarrão, 
farinha de mandioca, farinha 
de trigo, farinha de milho, sal, 
fubá, extrato de tomate, entre 
outros. Os kits de limpeza pos-
suem água sanitária, desinfe-
tante, detergente e sabão em 
barra, para ajudar na proteção 
da covid-19.

As entregas se iniciam nes-

Natal sem fome para 
mais de 1000 (mil) 
famílias no Sertão Baiano 

Fonte e Foto: ASCOM/LBV

A Mosaic Fertilizantes rece-
beu, em novembro, importan-
tes reconhecimentos para sua 
atuação no Brasil. A empresa 
foi campeã nas categorias 
Sustentabilidade e Fertilizan-
tes no prêmio As Melhores do 
Agronegócio, da revista Globo 
Rural, e selecionada entre as 
Empresas do Ano do Setor 
Mineral, pela revista Brasil 
Mineral.

“Muito nos orgulha estar 
ao lado de outras importantes 
empresas do agronegócio e 
mineração em prêmios que 
reconhecem nosso negócio e 
sua contribuição para o Brasil 
e o Planeta. Em nossa empre-
sa, atuamos para a melhoraria 
constante da forma como fa-
zemos negócios, fortalecendo 
nossa vocação de produzir 
os alimentos que o mundo 
precisa e gerando valor para 
todos nossos públicos”, afir-
ma Corrine Ricard, CEO da 
Mosaic Fertilizantes. 

Para a companhia, o su-
cesso de longo prazo está 
atrelado a uma boa gestão de 
recursos naturais, humanos e 
financeiros dos quais precisa 
para manter suas operações e 
contribuir para a produção de 
alimentos e fibras para uma 
população mundial de mais 
de 7 bilhões de pessoas. 

Com o objetivo de reforçar 
sua jornada de sustentabilida-
de no Brasil, que teve início em 
2009, a Mosaic Fertilizantes 
apresentou recentemente suas 
metas em ESG para 2025 – 
disponíveis na íntegra no 
site www.mosaicco.com.br/
community/metas2025.htm. 
Em linha com a agenda dos 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), essas 
metas são divididas entre 
Pessoas, Meio Ambiente, So-
ciedade e Empresas, e incluem 
temas como emissões de gases 

SOLIDARIEDADE Graças a grande mobilização 
da Campanha de Natal da LBV na Bahia, 25 mil toneladas de 
alimentos, além de kits de limpeza serão entregues às famílias 
do Sertão São Francisco neste Natal 

Mosaic Fertilizantes é destaque nos 
mercados de agronegócio e mineração

AGRICULTURA E SUSTETABILIDADE Graças a uma bem-
sucedida estratégia de negócios, pautada pela sustentabilidade em todas as 
áreas, companhia ganhou prêmios das revistas Globo Rural e Brasil Mineral

sa terça-feira, 8 de dezembro, 
nos municípios de Curaçá/
BA, na Aldeia Indígena Alta-
mira Atikun e no povoado de 
Jatobá e em Juazeiro/BA, nos 
povoados de Baraúna, Marruá, 
Goiabeira I e II, e Cruz. Já na 
quarta, 09, acontece em Uauá/
BA, nas comunidades Arraial, 
Santana e Umbuzeiro, Sitio do 
Meio e Sitio Zacarias.   

A entrega das doações será 
de forma organizada e seguirá 
todas as recomendações das 
autoridades de saúde, como 
manter o distanciamento de 
1,5 metro por pessoa, o uso 
de máscara, luvas e álcool em 
gel 70% e a higienização das 
embalagens. 

Ainda dá tempo de 
ajudar! 

Neste ano, a meta é entre-
gar 3.950 cestas de alimentos 
e kits de limpeza em todo 
Estado da Bahia. As famílias 
de Ipirá já foram beneficiadas 
e, além de Curaçá e Juazeiro, 
a campanha chegará também 
em Feira de Santana, Salvador 
e Lauro de Freitas.  

Para ajudar com qualquer 
valor, basta acessar o site www.
lbv.org. Se preferir doar os 
itens das cestas e/ou dos kits 
de limpeza, consulte o ende-
reço da LBV mais próximo de 
sua casa no link www.lbv.org/
enderecos. Para acompanhar 
os resultados da campanha, 
acesse o endereço @LBVBrasil 
no Facebook, no Instagram e 
no YouTube.

As cestas chegam para as 
famílias do sertão 

de efeito estufa, uso de água 
doce, diversidade e inclusão e 
segurança no local de trabalho 
e segurança alimentar.

“Em outubro de 2020, 
criamos nosso Comitê ESG, 
com a participação e en-
gajamento das principais 
lideranças da empresa no 
Brasil para concentrar mais 
esforços e maximizar o que 
temos de melhor”, completa 
a executiva.

Fertilizantes e 
sustentabilidade

A Mosaic Fertilizantes 
possui um compromisso de 
longo prazo com o agricul-
tor e fornece soluções para 
lavouras sustentáveis e cada 
vez mais produtivas, contri-
buindo positivamente para a 
segurança alimentar, produ-
zindo nutrientes agrícolas de 
qualidade.

A empresa investe no de-
senvolvimento de formulações 
de fertilizantes que facilitem 
a operação no campo e ma-
ximizem os resultados. Além 
disso, para garantir a aplicação 
correta desses insumos, a em-
presa promove capacitações 
técnicas junto aos clientes 
sobre o manejo responsável 
de fertilizantes, assegurando 
a rentabilidade, bem como a 
sustentabilidade. 

Também promove trei-
namentos para produtores 
e profissionais agrícolas, em 
parceria com entidades do 
setor, como a Embrapa, para 
disseminação de melhores 
práticas de atuação.

Atuação nas comuni-
dades

Além das iniciativas in-
ternas para a promoção da 
sustentabilidade de forma 
transversal aos seus negócios, 
a empresa tem como priori-

dade gerar impacto positivo 
nas localidades onde atua, 
por meio do Instituto Mosaic. 
A entidade é o pilar social da 
companhia para promover o 
desenvolvimento das comu-
nidades, com ações baseadas 
na realidade e necessidades 
regionais, de acordo as pla-
taformas de atuação: água, 
educação, alimentação e de-
senvolvimento social. 

Um exemplo é o Edital de 
Água, que, em sua segunda 
edição, tem como objetivo va-
lorizar e incentivar as práticas 
de gestão da água por meio do 
apoio ao desenvolvimento de 
projetos com foco na disponi-
bilização de água de qualidade 
para as gerações futuras. Pre-
miado em sua primeira edição, 
o Edital da Água foi ganhador 
de duas categorias do Prêmio 
Cases de Sucesso em Água e 
Saneamento Ambiental 2019, 
realizado pela Rede Brasil do 
Pacto Global, da ONU.

Reconhecimentos
Em sua 16ª edição, o prê-

mio As Melhores Empresas do 
Agronegócio é um dos mais 
prestigiados reconhecimentos 
do segmento. A seleção é feita 
com base em dados do ano 
anterior (portanto 2019) pela 
Serasa Experian. Além de uma 
análise econômico-financeira 
das empresas, a classificação 
geral leva em consideração 
aspectos de responsabilidade 
socioambiental. A avaliação 
tem como base as certifica-
ções da empresa reconhecidas 
no mercado nacional e inter-
nacional, suas ações e os rela-
tórios disponíveis com infor-
mações sobre compromisso 
social e preservação do meio 
ambiente. Esta foi a primeira 
vez que uma empresa de fer-
tilizantes recbeu o prêmio na 
categoria Sustentabilidade.

O Empresas do Ano do Se-
tor Mineral é promovido há 37 
anos pela revista Brasil Mine-
ral. Em uma primeira etapa, o 
Conselho Consultivo da publi-
cação indica as organizações 
que irão para votação direta 
entre os leitores. Os critérios 
para eleição são: política de 
crescimento – investimentos 
em novos projetos ou expan-
sões; inovações ou moderni-
zações tecnológicas; política 
ambiental – compatibilização 
da atividade produtiva com 
a conservação do meio am-
biente; e política de recursos 
humanos e relacionamento 
com a comunidade.
 
Sobre 
Mosaic Fertilizantes 

Com a missão de ajudar o 
mundo a produzir os alimen-
tos de que precisa, a Mosaic 
atua da mina ao campo. A 
empresa entrega cerca de 27,2 
milhões de toneladas de ferti-
lizantes ao ano para 40 países, 
sendo uma das maiores pro-
dutoras globais de fosfatados 
e potássio combinados. No 
Brasil, por meio da Mosaic 
Fertilizantes, opera na mine-
ração, produção, importação, 
comercialização e distribui-
ção de fertilizantes para apli-
cação em diversas culturas 
agrícolas, ingredientes para 
nutrição animal e produtos 
industriais. Presente em dez 
estados brasileiros e no Pa-
raguai, a empresa promove 
ações que visam transformar 
a produtividade do campo, a 
realidade dos locais onde atua 
e a disponibilidade de ali-
mentos no mundo. Para mais 
informações, visite www.
mosaicco.com.br. Siga-nos 
no Facebook, Instagram e 
LinkedIn.

Fonte: CDN
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Clínica Pediátrica 
Municipal de Candeias 
realiza mais de 850 
atendimentos em três 
meses de funcionamento

A Clínica Pediátrica Munici-
pal Criança Feliz, localizada 
na Rua do Asfalto, no novo 
Shopping de Candeias, foi 
inaugurada no dia 14 de agosto 
e até o momento já realizou 
mais de 850 atendimentos, em 
várias especialidades médicas 
infantis. A consulta pode ser 
marcada na Central de Mar-
cação, no Centro Médico Luís 
Viana Filho.

Para marcar a consulta, o 
responsável deve compare-
cer a central munido de RG, 

cartão do SUS, comprovante 
de residência e o encaminha-
mento médico. De acordo com 
a Coordenadora da Clínica, 
Rosangela Santos, o primeiro 
passo é a puericultura, que 
é feita no PFS (Programa de 
Saúde da Família) do Bairro 
e, vendo a necessidade, o pa-
ciente é encaminhado para o 
especialista.

A Clínica Criança Feliz ofe-
rece atendimentos nas espe-
cialidades de Pediatria Geral 
e Neonatal, Gastrenterologia, 
Endocrinologia, Cardiologia, 
Cirurgião e Neuropediatria. 
São atendidas de 12 à 20 crian-
ças por dia. 

O ambiente é totalmente 
novo, conta com equipamen-
tos novos, salas decoradas e, 
acima de tudo, uma decoração 
lúdica, criando uma atmosfe-
ra descontraída, alegre e um 
ambiente acolhedor para a 
criança e seus familiares.

Médicos pediatras  espe-
cializados atendem diaria-
mente na Clínica

São Gonçalo dos Campos, Dias D’Ávila e Camaçari 
devem receber novas unidades industriais

Três empreendimentos assi-
naram protocolos de intenções 
com o Governo de Estado, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
(SDE), na quarta-feira (2), 
para a implantação de unida-
des industriais nos municípios 
baianos. Juntas, as empresas 
pretendem investir até R$ 
10,1 milhões nas instalações 
e gerar cerca de 75 novos 
postos de trabalho diretos e 
mais 140 indiretos. A Arlabras 
será instalada em São Gonçalo 
dos Campos; a Acque Tubos e 
Perfis do Nordeste, em Dias 

D’Ávila; e a Reciclo Meio Am-
biente em Camaçari.

“A ideia é descentralizar 
a arrecadação do Estado e 
interiorizar os investimentos 
é uma das metas do Governo. 
Temos conseguido. Esse ano 
já assinamos 61 protocolos 
de intenções que, juntos, vão 
investir cerca de R$ 22,9 bi-
lhões, e os empreendimentos, 
como estes que assinamos 
agora, estão em cidades da 
Região Metropolitana (RMS) e 
do interior da Bahia”, destaca 
o vice-governador João Leão, 

secretário de Desenvolvimen-
to Econômico.

Em São Gonçalo dos Cam-
pos, a Arlabras deve investir 
por volta de R$ 7,6 milhões 
na implantação de uma uni-
dade industrial destinada a 
fabricação de Arla 32, aditi-
vo automotivo, fertilizantes, 
bombonas plásticas e tanques 
de armazenamento. A previ-
são é que sejam gerados até 
23 novos postos de trabalho 
e 10 empregos indiretos. A 
capacidade de produção é de 
4,9 mil toneladas por mês de 
fertilizantes, 1,6 mil litros/mês 
de aditivos automotivos e Arla 
32 e 200 mil unidades por ano 
de bombonas e tanques de 
armazenagem.

“É um projeto que alia o 
pioneirismo na produção de 
modernos aditivos para veícu-
los automotores, repercutindo 
na melhoria da qualidade do 
ar e do meio ambiente e, em 
paralelo vai fortalecer a oferta 
de fertilizantes para atender o 

pujante mercado do agro negó-
cio baiano. Além de contribuir 
a geração de empregos e opor-
tunidades”, destaca a diretoria 
por meio de nota.

Já em Dias D’Ávila, a Ac-
que Tubos e Perfis do Nordeste 
deve investir cerca de R$ 1,5 
milhão na implantação de sua 
unidade industrial destinada à 
fabricação de tubos, painéis e 
revestimentos, estacas pran-
cha de PVC com tecnologia 
BROLOC. 

A previsão é que sejam ge-
rados até 22 empregos diretos 
e terá a capacidade da produ-
ção de até 540 toneladas/ano. 
Em Camaçari, a Reciclo Meio 
Ambiente pretende destinar 
até R$ 1 milhão na implan-
tação de sua fábrica voltada 
a produção de granalhas e 
microesferas, terá a capaci-
dade de produção de até 6 
toneladas por hora e deve 
gerar 30 empregos diretos e 
130 indiretos.

Fonte e Foto: 
Ascom/SDE

João Leão recebeu os representantes dos municípios

Reunião na Câmara 
Municipal de Candeias 
define rito da posse de 
prefeito, vice e vereadores 
eleitos em 1° de janeiro

Foi realizada no último dia 
2 de dezembro, uma reunião 
na Câmara de Vereadores 
de Candeias para definir os 
parâmetros da cerimônia 
de posse do Executivo e 
Legislativo para o próximo 
quadriênio. 

Estiveram presentes na 
reunião, a vice-prefeita eleita 
do Município, Marivalda da 
Silva (PT), que junto com 
os integrantes da equipe de 
transição e Filipe Magno, co-
ordenador de Comunicação 
da Prefeitura, representaram 
o prefeito Dr. Pitágoras Ibia-
pina, que estava em outro 
compromisso. 

Vereadores eleitos e reeleitos paraticiparam da reu-
nião que foi conduzia pelo diretor Marcos França 

Os Restaurantes Populares 
administrados pelo Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento 
Social da Bahia (SJDHDS), 
atingiram a marca de 1,3 mi-
lhão de refeições servidas em 
2020. Com funcionamento 
de segunda a sexta-feira, as 
duas unidades servem por dia 
quase 5 mil refeições.

As unidades, localizadas 
nos bairros da Liberdade e 
do Comércio, em Salvador, 
fornecem alimentação balan-
ceada e de qualidade, além de 
sobremesa. 

“Durante a pandemia, 
com o agravamento da fome e 
do grave quadro social que se 
desenhou, o trabalho de todos 
os envolvidos na operação do 
funcionamento dessas uni- Fonte: Ascom/SJDHDS

Requalificação dos sinos da 
igreja de Trancoso resgata 
história de fé no Sul da Bahia
Trancoso, em Porto Seguro, 
no Sul da Bahia, guarda atra-
tivos que encantam baianos e 
turistas em visita à região. Um 
deles é a igreja de São João 
Batista, marco da fé católica 
desde o século XVI.  Depois 
de mais de quatro décadas 
sem tocar regularmente, o sino 
da Igrejinha do Quadrado, 
como é conhecida, voltou a 
funcionar no último dia 7 de 
dezembro.

A ação integra o Projeto de 
Resgate dos Sinos, idealizado 
pelo secretário de Turismo da 
Bahia, Fausto Franco, e visa a 
devolver o encanto da tradição 
da liturgia católica, que marca 
fortemente a cultura do Esta-
do. Segundo Franco, “o pro-
jeto busca valorizar as igrejas 
e seus sinos, que constituem 
um rico patrimônio histórico, 
digno de fortalecimento como 
atrativo turístico”.

Historiador e assessor es-
pecial da Secretaria de Turis-
mo da Bahia (Setur), Rafael 
Dantas destaca a importância 
desse símbolo. “As igrejas es-
palhadas pela Bahia ajudam 
a contar as histórias de cada 
região e do seu povo. E os si-
nos são esse elo entre antigas 
tradições e sua continuidade 
em nosso presente”.

Frei Romão, responsável 
pela Igreja de São João Batista, 
ressaltou durante toda a ceri-
mônia religiosa a importância 
do ato: “os sinos são um toque, 
um chamado com Deus”. Em 
seu discurso, o religioso de-
fendeu a valorização da Igreja 
de São João Batista, em Tran-
coso, para ele, “é um marco da 
ocupação na região de Porto 
Seguro”.

No Projeto de Resgate dos 
Sinos, o secretário Fausto 
Franco atua na captação de 
patrocinadores para arcar com 
os custos das requalificações, 
resgatando a tradição do bada-

lar dos sinos e promovendo a 
valorização da história de cada 
lugar. No caso de Trancoso, o 
doador é o empresário Fabia-
no Balestra, da Vital Proper-
ties, que destacou a satisfação 
em poder ajudar no resgate de 
um ícone de Trancoso.

O templo é o primeiro do 
interior da Bahia a ser incluso 
no Projeto de Resgate dos Si-
nos. Em Salvador, seis igrejas 
já tiveram o símbolo litúrgico 
requalificado e posto em uso 
regular: Igreja da Ajuda; de 
Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos; de Nossa 
Senhora da Graça; de Santo 
Antônio da Barra; de São 
Domingos de Gusmão; e do 
Santíssimo Sacramento do 
Passo.

Sinos
De acordo com o historiador 

Rafael Dantas, com o passar do 
tempo, os sinos não só servi-
ram como arautos das funções 
religiosas ou marcadores de 
horas, como também ajudaram 
na sinalização de invasões, 
incêndios, chegada de perso-
nagens ilustres, falecimentos 
e inaugurações. “Devido às 
mudanças nos espaços urba-
nos, arruinamento de igrejas, 
advento de novas tecnologias, 
mau uso ou à própria ação do 
tempo, aos poucos eles foram 
silenciados e junto com eles um 
pedaço de toda uma história”, 
explica.

Igreja de São João Batista

Fonte: Setur/Ba

Os vereadores reeleitos e 
os novatos também se fize-
ram presentes, alguns pes-
soalmente e outros através 
dos seus assessores. O reitor 
e pároco do Santuário Nossa 
Senhora das Candeias, Frei 
Thiago Noronha também 
participou da reunião.

A reunião foi conduzida 
pela a atual Presidente do Le-
gislativo Municipal, Lucimei-
re Magalhães, e os Diretores 
Legislativo e Administrativo 
da Casa.

No encontro, foi discutido 
os protocolos a serem toma-
dos no evento por conta das 
restrições impostas no atual 

momento de enfrentamento 
a pandemia do Coronavírus. 
Os casos vêm aumentando 
em todo país, com ampliação 
das medidas de proteção em 
todos os estados. Diante do 
cenário, o encontro permitiu 
discutir a melhor forma para 
a realização do ato que coroa 
a vontade popular e demo-
crática do povo ao escolher 
seus representantes. 

Na reunião ficou de-
finido que o número de 
convidados será reduzido 

no evento. O plenário que 
conta com um quantitativo 
de 160 lugares, terá sua ca-
pacidade reduzida em 50%. 
Sendo assim, apenas 80 
lugares poderão ser ocupa-
dos. A divisão dos convites 
foi discutida e acolhida por 
todos os presentes.

A Câmara de Vereadores 
e a Prefeitura Municipal de 
Candeias se comprometeram 
a transmitir o evento de pos-
se através das redes sociais 
oficiais dos órgãos.

Fonte e Foto: Ascom/PMC

Restaurantes Populares 
atingem a marca de 1,3 milhão 
de refeições servidas no ano

dades foi fundamental. Além 
de oferecermos alimentação 
a quem precisa, fazemos 
isso com um nível alto de 
qualidade, que é reconheci-
da pela população”, afirma o 
secretário da SJDHDS, Carlos 
Martins.

O coordenador das unida-
des, Anielson Santos, destaca 
que as unidades continuam 
“servindo refeição com qua-
lidade, em quentinhas para 
evitar aglomeração, mas ga-
rantindo um direito básico de 
todo cidadão”.

Os Restaurantes Popula-
res estão abertos das 10h30 
às 14h30. A refeição custa o 
valor simbólico de R$ 1, mas 
crianças menores de cinco 
anos não pagam.
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Duas lojas para melhor servir ao 
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS
 PISOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS
 HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕES
FERRAMENTAS EM GERAL

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

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

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

Ponte entre Madre de 
Deus a São Francisco do 
Conde será recuperada

A ponte localizada na Aveni-
da Milton Bahia Ribeiro, em 
Madre de Deus, faz a ligação 
da cidade com outros muni-
cípios da região Metropoli-
tana de Salvador. O equipa-
mento será recuperado pela 
Secretaria de Infraestrutura 
da Bahia (Seinfra). A publi-
cação do aviso de licitação da 
obra saiu no Diário Oficial do 
Estado (D.O.E.) do último 
dia 02 e dezembro.

A restauração vai ser re-
alizada nos 103,65 m do 

equipamento. A obra aten-
derá aos 419 mil moradores 
de Candeias, Madre de Deus 
e São Francisco do Conde. A 
abertura dos envelopes com 
as propostas das empresas 
interessadas na execução dos 
serviços está prevista para 17 
de dezembro. O investimento 
é de aproximadamente 1,3 
milhões de reais.

A Seinfra iniciará outras 
importantes obras em breve 
na região. A reconstituição 
de aterro no Semi-anel Viário 
de Candeias e na BA-522, da 
BR-420 até Candeias, pas-
sando por Dom João, deve 
começar ainda neste mês de 
dezembro. Os projetos para 
a complementação do Semi-
Anel Viário de Candeias e da 
restauração da BR-420, da 
BR-420 até a BR-324, pas-
sando por Candeias, estão 
em fase de conclusão.

Fonte e Foto: Ascom/Seinfra

A ponte, que está em es-
tado lastimável, é o único 
acesso via terrestre ao 
município de madre de 
Deus 

Governador Rui Costa inaugura nova 
Uniade de Saúde Básica em Candeias 

A população de Candeias, 
na Região Metropolitana de 
Salvador, já conta com uma 
nova Unidade Básica de Saú-
de, entregue no último dia 9 
de dezembro pelo governa-
dor Rui Costa. Entre obras e 
equipamentos, o investimen-
to total foi acima de R$2,5 
milhões. No município, Rui 
também visita as obras de am-
pliação do sistema integrado 
de abastecimento de água e o 
trabalho de requalificação do 
Museu do Recôncavo Wan-
derley Pinho.

A nova Unidade Básica de 
Saúde, localizada na Estrada 
da Servidão, nº 01, Lote 02, 
Ouro Negro, oferece atendi-
mento médico e odontológico, 
medicamentos, vacinas e exa-
me de raio-x. Segundo Rui, a 
UBS faz parte do programa de 
reforço à atenção básica. “Essa 
é a décima na região metro-
politana, dentro do contrato 
do ProSUS, e com isso nós 
estamos ajudando o municí-
pio de Candeias a fortalecer e 
ampliar a atenção básica, que 
está em 70% de cobertura. Nós 
queremos ampliar isso para 

que os municípios da Bahia 
passem de 80% de assistência 
básica”, afirmou. 

O governador disse que em 
breve estará de volta aos muni-
cípios da região metropolitana. 
“Ainda vamos inaugurar a 
Policlínica de São Francisco do 
Conde, que está em fase final 
de construção, e, com isso, 
atender Candeias, São Fran-
cisco e todos os municípios do 
entorno”.

Rui afirmou que é grande 
o volume de investimentos 
em Candeias, que incluem 
a ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água e a 
recuperação do Museu Wan-
derley Pinho. “São investimen-
tos em esgotamento sanitário, 
abastecimento de água, na 
área cultural de mais de R$ 
25 milhões, com a recupera-
ção do museu, um patrimônio 
histórico cultural da Bahia e de 
Candeias”.

O governador reforçou que 
volta em breve a Candeias. 
“Em breve voltaremos aqui 
para iniciar a construção de 
uma nova escola da Polícia 
Militar. Ou seja, Candeias está, 
recebendo investimentos em 
todas as áreas, Saúde, Educa-
ção, Infraestrutura Hídrica, 
Cultura, Esportes”. 

Rui afirmou que a obra 
do estádio está em fase de 
conclusão. “Eu conversei com 
o prefeito essa semana para 
agilizar a questão do poço ar-
tesiano, para que a gente possa 
vir inaugurar. Candeias tem 
um grande estádio de futebol, 
que poderia até  abrigar jogos 
de times maiores. E além do 

estádio, nós fizemos o entor-
no, a urbanização completa do 
entorno do estádio, com uma 
praça, todas as ruas, refazendo 
todo o muro, enfim, cuidando 
da cidade de Candeias em par-
ceria com o município”.

Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água

O Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água do Re-
côncavo atende os municípios 
de São Francisco do Conde, 
Candeias e Madre de Deus, 
beneficiando cerca de 280 mil 
baianos dos três municípios. 
Estão sendo investidos na 
ampliação cerca de R$ 18,3 
milhões, para um aumento 
de 135 litros por segundo pelo 
sistema.

Wanderley Pinho
As obras de recuperação e 

restauração do Museu do Re-
côncavo Wanderley Pinho em 
Caboto (Candeias) é uma das 
13 intervenções do Prodetur 
Nacional Bahia. O parque tem 
área total de 26 mil metros 
quadrados e encontra-se com 
aproximadamente 60% das 
obras  concluídas. São 142 
funcionários trabalhando, 
com previsão de conclusão 
para o final de março de 2021. 
O investimento no complexo é 
de mais de R$ 25 milhões. 

Tanto a área do museu, 
como o atracadouro que dá 
acesso marítimo ao seu con-
junto arquitetônico, estão 
ganhando nova estrutura 
para receber os visitantes, 
que podem chegar por mar 
ou por terra. Além do museu, 

o complexo, situado na área do 
histórico Engenho Freguesia, 
abrigará restaurantes, lancho-
netes, minigalerias, minicon-
vention, praça, cerimonial e 
salas multiuso, entre outros 
equipamentos. 

A construção possui quatro 
andares e 75 cômodos, incluin-
do a capela lateral, e conserva 
a arquitetura original. Foi 
desenvolvida em torno de dois 
pátios, para os quais estão vol-
tados quartos, salas e alcovas. 
O acervo do museu possui 
mais de 200 peças, entre rou-
pas, paramentos, pinturas, 
cerâmica, objetos decorativos 
e mobiliário, produzidos a 
partir do século 17. 

O prédio, que no passado 
foi a casa grande de um im-
portante engenho de açúcar, 
transformou-se em 1971 no 
Museu do Recôncavo Wan-
derley Pinho e hoje faz parte 
do lote um de intervenções 
do Prodetur Nacional Bahia, 
para ser integrado ao roteiro 
náutico e cultural desta zona 
turística. O sítio é tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan).

A UBS está equipada com 
consultório odontológico

Fonte: Secom/Ba

Governador Rui Costa

Fernando Vivas / GOVBAASCOM / PMC

O Braseiro
#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos 
#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

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

RESTAURANTE
A Melhor Comida a Quilo da Região

Acesse e divulgue: jornalocandeeiro.com.br
BARÃO 

EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é 
um grupo de empresas ad-
ministrado pelo experiente 
empresário 
Walfredo Barão Melo Tei-
xeira, que atua em Candeias 
e em toda região nos mais 
diversos setores da economia, 
sempre com profissionalismo, 
competência e responsabilida-
de. 
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.

Correias Industriais 
Molas para Carretas e Vans

 Ar Condicionado - Travas Elétricas 
Motores e Bombas 

Mangueiras Hidráulicas - 
Alinhamento de Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
 PARA TODAS AS 
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Central de Atendimento ATT 
(71) 3432-1000
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Presidente da Petrobras defende 
fim do regime de partilha

O presidente da Petro-
bras, Roberto Castello Bran-
co, defendeu no último dia 3 
de dezembro, mudanças nas 
regras de exploração e pro-
dução do petróleo no Brasil, 
que classifica como pouco 
atraentes aos negócios. Para 
ele, o regime de partilha deve 
ser extinto. Castello Branco 
participou de bate-papo onli-
ne do Rio Oil & Gas, o maior 
evento do setor de óleo e gás 
na América Latina. 

“Acho que o arcabouço 
regulatório para a explora-
ção de petróleo no Brasil 
tem que ser modificado”, 
defendeu Castello Branco. 
“O contrato de partilha é 
algo que não tem sentido 
econômico, não traz nenhum 
estímulo à eficiência, taxa 
demasiadamente os produ-
tores de petróleo. Um ne-
gócio complicado. O mundo 
dos negócios não gosta de 
coisas complicadas, querem 
coisas claras, transparentes, 
simples”, disse. 

O regime de partilha 
foi instituído em 2010, após 
a descoberta do polígono do 
pré-sal, em 2007. As desco-
bertas no pré-sal estão entre 
as mais importantes em todo 
o mundo na última década. 
Essa área é composta por 
grandes acumulações de óleo 
leve, de excelente qualidade e 
com alto valor comercial. Até 
então, todas as áreas eram 
concedidas sob o regime de 
concessão. Desde então, o 
país tem um regime regula-
tório misto.

O regime foi estabe-
lecido, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), para preservar o in-
teresse nacional. Com esse 
modelo, a Petrobras participa 
junto com outras empresas 
da exploração de recursos, de 
forma acordada em licitações. 
As empresas vencedoras das 
licitações são aquelas que Fonte: Agência Brasil

oferecem ao Estado brasileiro 
a maior parcela de petróleo e 
gás natural, ou seja, a maior 
parcela do excedente em 
óleo.  

“O regime de partilha 
não é usado em países desen-
volvidos, é usado exatamente 
em países em que o relatório 
do Banco Mundial Doing Bu-
siness [em potuguês, Fazendo 
Negócios] aponta como difícil 
fazer negócio. Isso não faz 
nenhum bem para o Brasil”, 
disse o presidente da Petro-
bras.

A disponibilidade de 
recursos naturais no Brasil, 
segundo ele, é uma condição 
necessária para que o país se 
posicione bem no mercado, 
“mas não uma condição su-
ficiente. Vimos a evidência 
disso no leilão excedente de 
cessão onerosa no ano passa-
do”, disse.  

O leilão ocorreu em no-
vembro do ano passado e foi 
o maior já realizado na indús-
tria do petróleo. A Rodada de 
Licitações dos Excedentes da 
Cessão Onerosa (excedente 
do volume de petróleo e gás 
que a União cedeu à Petro-
bras) teve, no entanto, uma 
arrecadação de R$ 69,960 

bilhões em bônus de assi-
natura, enquanto a previsão 
de arrecadação era de até 
R$ 106,5 bilhões. Dois dos 
quatro blocos sequer recebe-
ram ofertas das 14 empresas 
habilitadas a participar. 

Castello Branco defende 
que haja apenas o regime 
de concessão. Segundo a 
ANP, nesse regime, o risco 
de investir e encontrar ou não 
petróleo ou gás natural é da 
empresa concessionária, que 
tem a propriedade de todo o 
óleo e gás que venha a ser des-
coberto e produzido na área 
concedida. Por esse modelo 
de contrato, a concessionária 
paga participações governa-
mentais, tais como bônus de 
assinatura, pagamento pela 
ocupação ou retenção de 
área, royalties e, em caso de 
campos de grande produção, 
a participação especial. 

Meio ambiente 
Castello Branco ressal-

tou a importância de se re-
duzir as emissões de gases de 
efeito estufa e destacou que a 
empresa investe em pesquisas 
e em inovação, que podem 
também trazer benefícios 
para essa área. 

 “Eu acho que a Petro-
bras está usando e vai usar 
muito mais pesquisa e conhe-
cimento adquirido e inovação 
não só para avançar no seus 
negócios. Estamos agora pre-
ocupados com a produção de 
petróleo depois de 2030, mas 
também em conciliar isso com 
a redução de carbono, ter uma 
produção cada vez mais limpa 
e essas inovações são muito 
importantes”, disse. 

Castello Branco admitiu 
que as emissões ainda estão 
elevadas e que é preciso “cor-
rer contra o tempo em fazer o 
máximo possível para resolver 
esse problema”. 

 “Para cuidar do meio 
ambiente não é preciso pres-
são social nenhuma. Tem que 
cuidar, é uma coisa natural. 
Tão natural quanto cuidar da 
sua saúde”, afirmou. 

 Segundo o Relatório 
de Sustentabilidade de 2019 
da Petrobras, no ano passado 
houve uma redução de 3% 
nas emissões em relação a 
2018. A empresa firmou o 
compromisso de crescimento 
zero das emissões absolutas 
operacionais até 2025.

Governo do Estado entrega 60 viaturas 
para atender população de 39 municípios
O investimento do Governo do 
Estado na área da Segurança 
Pública resultou em um novo 
incremento na frota de viatu-
ras da Polícia Civil. No último 
dia 3 de ezembro, no pátio da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP), o governador Rui 
Costa entregou 60 veículos 
que serão utilizados pelos po-
liciais civis distribuídos entre 
39 municípios baianos. Esta é 
a primeira entrega de um lote 
de 284 viaturas adquiridas 
pela gestão estadual e que 
representa um investimento 
de R$ 14,5 milhões.

Com nova padronização 
na cor preta, seguindo norma 
nacional, as novas viaturas 
foram entregues na data que 
marca as celebrações pelo dia 
do delegado, comemorado 
em 3 de dezembro. “Primei-
ramente, quero agradecer aos 
policiais pelo empenho e de-
dicação ao trabalho realizado 
na Bahia. Eu gostaria de estar 
governando em um momento 
de crescimento econômico 
mas, mesmo com todos os 
desafios, estamos superando 
as dificuldades e garantindo 
um investimento significativo 
na área da Segurança Pública, 
equipando e reestruturando as 
unidades físicas das Polícias, 
entregando novas viaturas e 
oferecendo mais qualidade ao 
trabalho dos policiais. Tudo 
isso reflete no reforço do com-
bate ao crime organizado e ao 
tráfico de drogas no estado”, 
destacou o governador.

Plataforma de petroleo em águas brasileiras            foto: Geraldo Falcão Ag. Petrobras

Fonte e Foto: Secom/Ba

Rui também ressaltou o 
apoio da Secretaria da Admi-
nistração do Estado (Saeb) 
para garantir mais agilidade 
na recuperação das estruturas 
físicas das delegacias baianas. 
“Com o apoio da Saeb, o nosso 
objetivo é agilizar os processos 
de licitação para a melhoria da 
infraestrutura nas delegacias. 
Daremos melhores condições 
de trabalho aos delegados e 
agentes”, explicou.

Inicialmente, foram bene-
ficiadas com as novas viaturas 
as unidades operacionais e 
especializadas. A previsão é 
de que até o final deste mês 
de dezembro seja concluída 
a entrega dos outras 229 
equipamentos. Os veículos 
entregues nesta quinta-feira 

foram 40 modelos Nissan, 11 
Spin e 11 Gol.

Segundo o secretário de 
Segurança Pública, Maurício 
Barbosa, as ações para equi-
par as unidades terão conti-
nuidade. “A intenção é cuidar 
e cada vez melhor das nossas 
Polícias, que têm o dever de 
prover a segurança pública e 
têm se dedicado muito para 
diminuir os índices de crimi-
nalidade no nosso estado”, 
afirmou.

O evento de entrega tam-
bém contou com as presenças 
do comandante geral da Polí-
cia Militar, coronel Anselmo 
Brandão, e do Delegado Geral 
da Polícia Civil, Bernardino 
Brito Filho. As viaturas fo-
ram distribuídas da seguinte 

forma: 19 para Salvador, três 
para Feira de Santana, duas 
para Jequié e uma para cada 
municípios a seguir: Abaré, 
Alagoinhas, Barreiras, Bom 
Jesus da Lapa, Brejolân-
dia, Brumado, Canavieiras, 
Curaçá, Eunápolis, Glória, 
Guanambi, Iguaí, Ilhéus, 
Irecê, Itaberaba, Itabuna, 
Jacobina, Juazeiro, Lauro 
de Freitas, Macururé, Mor-
pará, Paulo Afonso, Rafael 
Jambeiro, Remanso, Santa 
Maria da Vitória, Santo Ama-
ro, Santo Antônio de Jesus, 
São Francisco do Conde, São 
Sebastião do Passé, Senhor 
do Bonfim, Sento Sé, Serra do 
Ramalho, Teixeira de Freitas, 
Valença, Vitória da Conquis-
ta e Xique-Xique.

As novas viaturas foram entregues no pátio da Secretaria de Segurança Pública

Amávia Cosméticos 
triplica produção 
em Lauro de Freitas
A Amávia Cosméticos vai 
investir R$ 3 milhões na 
ampliação de sua unida-
de industrial em Lauro de 
Freitas, onde serão criados 
51 novos empregos diretos 
e mantidos os 50 existentes. 
Os dados constam no proto-
colo de intenções assinado 
no último dia 30 de novem-
bro, com o Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico (SDE). O investimento 
vai permitir um incremento 
de 277 mil kg/mês na capa-
cidade produtiva, fazendo a 
empresa quase triplicar sua 
produção atual, chegando a 
420 mil kg/mês. Serão fabri-
cados álcool gel, shampoo, 
condicionador e creme.

“O que limitava nosso 
crescimento era a capaci-
dade de investimento e a 
concessão dos incentivos 
vai nos ajudar a crescer e 
aumentar nossa competi-
vidade. Temos potencial 
para ser uma empresa de 
grande porte. A ideia é um 
crescimento exponencial, 
saindo de 50 funcionários 
para 1,5 mil em até 10 anos. 
Fabricamos produtos para 
cabelo e queremos ampliar 
para coloração capilar e per-
fumaria, além de desenvol-
ver produtos para o cuidado 
da pele”, afirma Emerson 
Ferreira, diretor Industrial 
da Amávia.

“A Amávia é uma fábrica 
100% baiana que vem ga-
nhando muita expressão em 
todo Brasil. O crescimento da 
empresa movimenta a eco-
nomia do município, além de 
gerar emprego e renda na re-
gião. Saber que a marca tem 
um planejamento de futuro, 
bem estruturado, alimenta 
nossa esperança de um futu-

ro promissor para o povo de 
Lauro de Freitas”, declara o 
vice-governador João Leão, 
secretário da pasta.

Ainda segundo o diretor 
da Amávia, o incentivo será 
um divisor de águas e per-
mitirá que a empresa inicie 
o processo de ampliação. A 
marca, que já está presente 
em 15 estados, planeja chegar 
na maior parte das grandes 
cidades do Brasil. A perspec-
tiva é fechar 2021 com 5 mil 
consultoras. A companhia 
fortalece a rede local e dá 
preferência aos fornecedores 
baianos, tanto as embalagens, 
quanto os rótulos são da 
Bahia, além disso, fomentam 
a economia local empregando 
pessoas de Lauro de Freitas.

Setor de cosméticos
Lauro de Freitas tem uma 

vocação natural para área da 
beleza. Além da Amávia, já 
tem um outro empreendi-
mento incentivado no mu-
nicípio, que produz fragrân-
cias, e outro de produção de 
cosméticos, com ampliação 
prevista para 2021. A Mar-
tins Brasil Indústria e Cos-
mético vai investir R$ 700 
mil na sua unidade e gerar 
20 novos empregos.

Fonte e Foto: Ascom/SDE

Com a ampliação, serão 
fabricados álcool gel, 
shampoo, condicionador 
e creme

A Vigilância 
Epidemiológica de 
Candeias informa 
sobre ações para o 
enfrentamento de HIV

No último dia 1º de dezem-
bro foi comemorado o Dia 
Mundial de Combate à Aids. 
Em Candeias, é ofertado se-
manalmente o teste rápido 
para diagnóstico de HIV (e 
outras doenças sexualmente 
transmissíveis) em todas as 
unidades básicas de saúde. A 
pessoa deve se informar sobre 
qual dia da semana é realizado 
o exame no posto de saúde do 
seu território e agendar. Vale 
ressaltar que todas as informa-
ções a respeito do resultado e 
encaminhamentos são sigilo-
sas, não compartilhadas com 
outras pessoas, nem mesmo da 
equipe de saúde. 

O teste rápido é uma das 
medidas de prevenção do 
HIV, porém a medida mais 
eficaz para o controle do ví-
rus é o uso do preservativo e 
gel lubrificante que também 
estão disponíveis em todas 
as unidades de saúde. Como 
medida para controle da trans-
missão do HIV, o município 
de Candeias disponibiliza 
gratuitamente a fórmula láctea 
infantil para todas as crianças 
expostas a doença. A fórmula 
é dispensada mensalmente 

para todas as crianças filhos 
de mãe HIV positiva, evitando 
a transmissão vertical de mãe 
para o bebê.

 
Testagem e dados muni-
cipais

Até o mês de novembro 
foram realizados 984 testes 
de HIV em todo o município 
pelas unidades básicas de 
saúde. A enfermeira respon-
sável pela Programa de IST/
HIV e Hepatites Virais da 
Vigilância Epidemiológica de 
Candeias (Viep), Fernanda 
Moraes, informa que o grupo 
de gestantes são as que mais 
são testadas. “Porém, é im-
portante que todas as pessoas 
façam o teste ao menos uma 
vez por ano”, orienta.

A maternidade do Hos-
pital Ouro Negro realiza os 
testes rápidos para HIV em 
todas as parturientes e, neste 
ano, foram realizados 1.136 
testes na maternidade. Hoje, 
a fórmula láctea é dispensada 
para cinco crianças expostas 
ao HIV. Estas crianças têm 
direito a fórmula do nascimen-
to até completar dois anos de 
idade.

Fonte: ASCOM/PMC
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CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho 
CRO/BA 3130 

  Convênio PE-
TROBRAS

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

Investimentos na Baía de Todos-os-Santos 
são apresentados em fórum da Ademi

Com uma apresentação sobre 
investimentos públicos na 
Baía de Todos-os-Santos e 
o potencial da região para o 
turismo náutico e cultural, o 
secretário de Turismo do Es-
tado da Bahia, Fausto Franco, 
participou, no último dia 2de 
dezembro, do XI Fórum de 
Sustentabilidade da Associação 
de Dirigentes de Empresas do 
Mercado Imobiliário da Bahia 
(Ademi). Este ano, o eventofoi 
realizado de forma totalmente 
on-line e tem como tema “Ex-

portando Salvador – Um novo 
olhar como polo de exportação 
imobiliária”. 
 Franco falou sobre 
ações do Prodetur Nacional 
Bahia, que está em curso para 
o fomento do turismo náutico 
e cultural na Baía de Todos-os-
Santos. Ao todo, estão previs-
tas 12 intervenções náuticas e 
uma cultural, beneficiando a 
região formada por 18 muni-
cípios, dentre eles Salvador, 
Cachoeira, Maragojipe e Sali-
nas da Margarida. O Prodetur 

é capitaneado pela Setur e tem 
recursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID) e Governo da Bahia, 
somando investimentos da 
ordem de US$ 78 milhões.
 Ao todo, estão previs-
tas a implantação de quatro 
bases náuticas (Penha, em 
Salvador; Itaparica; Salinas 
da Margarida; e Cacha Prego, 
em Vera Cruz), seus terminais 
turísticos (Botelho e Bom 
Jesus dos Passos, em Salva-
dor; Maragojipe; Cachoeira; 
Jaguaripe; e Mutá, em Sali-
nas da Margarida), além dos 
atracadouros do Museu do 
Recôncavo Wanderley Pinho, 
em Candeias, e Solar do Unhão 
(Museu de Arte Moderna), na 
capital. 
 Fausto destacou a 
requalificação do museu como 
a maior intervenção do Prode-
tur, que une tanto o segmento 
náutico quanto o cultural, 
visto que os visitantes poderão 
chegar ao antigo engenho, na 
localidade de Caboto, por via 
marítima ou terrestre. “As 
obras de requalificação e res-
tauro do Wanderley Pinho são 
grandiosas e de enorme com-
plexidade e o espaço servirá 
para uma série de finalidades, 
como casamentos, reuniões 
ou contemplação”.   
 Outros investimentos 
do Governo do Estado foram 

destacados, como a operação 
para o naufrágio controlado do 
ferry-boat Agenor Gordilho e 
do rebocador Vega na Baía de 
Todos-os-Santos, no último 
dia 21, visando ao fomento do 
turismo de mergulho, e a im-
plantação da ponte Salvador-
Itaparica. 
 O segundo dia do 
fórum foi dedicado a discutir 
iniciativas e oportunidades 
na Baía de Todos-os-Santos, 
com programação incluindo 
Isabela Suarez (Presidente da 
Fundação Baía Viva), com o 
tema “Os impactos positivos 
do desenvolvimento econô-
mico no turismo das ilhas dos 
Frades e Bom Jesus dos Pas-
sos”, e Vilfredo Schurmann 
para falar sobre “Navegação 
& Sustentabilidade: A chance 
de investir no planeta”, den-
tre outros. 
 No último dia do fó-
rum (3), tiveram discussões 
em torno da temática “Patri-
mônio Histórico e a Marca 
Salvador”, e tem dentre os 
convidados o historiador, ar-
quiteto e urbanista Francisco 
Senna e o publicitário Nizan 
Guanaes. Para saber mais 
sobre o evento, basta acessar 
https://exportandosalvador.
com.br.

O Museu Wanderley de Araújo Pinho, no Caboto, em 
Candeias, está passando por uma ampla reforma

Fonte: Ascom / Setur/Ba
Foto: Arquivo O Caneeiro

Uma simples doação pode 
ajudar a mudar o destino de 
muitas crianças que são aten-
didas no Martagão Gesteira. 
No último dia 1º de dezembro, 
quando se celebra o Dia de 
Doar, o Hospital lança sua 
campanha de fim de ano para 
incentivar doações, a fim de 
ajudar a instituição filantrópi-
ca que, por ano, atende a mais 
de 80 mil pessoas.   
  Batizada de 
“Sua doação é tudo para quem 
tem quase nada”, a campanha 
visa arrecadar fundos para o 
custeio do hospital, que atende 
100% pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Mensalmente, o 
Martagão enfrenta um déficit, 
que só consegue ser superado 
por meio de ações de mobiliza-
ção social, doações e captações 
de recurso.   
 “O Martagão tem uma 
receita de aproximadamente 
R$ 6 milhões por mês e uma 
despesa 10% acima disto. E a 
gente só consegue administrar 
esse déficit por meio dessas 
ações, que têm nos ajudado em 
toda a nossa trajetória. É essa 
engrenagem que faz a gente 
manter esse hospital funcio-
nando”, ressalta o superin-
tendente da Liga Álvaro Bahia 
Contra a Mortalidade Infantil 
(entidade mantenedora do 
hospital), Antônio Novaes. 
    
Para ajudar a instituição filan-
trópica, as doações podem ser 
feitas pelos canais de doação: 
(71) 3032-3773 e o site da 

Dia de Doação: Martagão lança 
campanha de fim de ano para 
baianos ajudarem o hospital

Alan, 1 ano, paciente da Unidade de Treinamento para Desospitalização 
(UTD) do Hospital Martagão Gesteira. Um guerreiro/ Foto: Divulgação

instituição: http://martaga-
ogesteira.org.br/doe-agora. 
Dos pacientes do hospital, 
cerca de 50% são oriundos de 
famílias cuja renda é igual ou 
inferior a um salário mínimo. 
  “Cada doação 
é sempre gigante. Ela vira re-
médios, cirurgias, transplan-
tes, especialidades médicas 
atendidas e, sobretudo, cari-
nho. Sabemos que, apesar do 
momento difícil que estamos 
enfrentando, podemos contar 
com os baianos, empresas e 

organizações para nos ajudar a 
cumprir nossa missão de pro-
porcionar saúde de qualidade 
a crianças carentes. Aprovei-
tamos o Dia de Doar também 
para agradecer a todo o apoio 
que já recebemos até aqui”, 
acrescenta Novaes.

Data
O Dia de Doar é um grande 

movimento para promover a 
doação no Brasil. No Brasil, a 
data começou a ser celebrada 
em 2013, um ano depois da 

primeira edição, nos Estados 
Unidos, em 2012. A partir de 
2014 o Brasil passou a fazer 
parte do movimento global, 
que hoje conta com 72 países 
participando oficialmente, 
e ações sendo realizadas em 
mais de 190.

A doação, antes de tudo, 
é um jesto de amor, de solia-
rieade, de humanismo e que 
deve ser praticada por todos 
nós todos os dias.

Clínica oftalmológica da 
Prefeitura de Candeias 
realiza mais de 500 
atendimentos em dois meses
A Clínica Oftálmica Ver 
Melhor inaugurada pela 
Prefeitura há dois meses está 
em pleno funcionamento, 
atendendo em média 20 pa-
cientes por dia. Altamente 
equipada e com estrutura 
de clínica particular, a Ver 
Melhor tem capacidade para 
atender 95% dos casos of-
talmológicos.  As marcações 
são feitas na Central  de 
Marcação da Secretaria de 
Saúde (Sesau), localizada no 
Centro Médico Luís Viana 
Filho.

Para a marcação o pacien-
te deve levar o documento de 
identidade, cartão do SUS, 
comprovante de residência 
e o encaminhamento médi-
co. Os pacientes que eram 
atendidos e tratados pelos 
médicos oftalmologistas 
na Policlínica Municipal, 
foram encaminhados para 
a nova clínica. As consultas 
são realizadas de segunda a 
quinta-feira pela manhã.

A Clínica está preparada 
com o que há de mais moder-
no em equipamentos como 
oftalmoscópio, topógrafo de 
córnea e aparelho de ultras-
som ocular.  Além dos aten-
dimentos com profissionais 
altamente especializados, 
os pacientes contam com 
exames e procedimentos de 
mapeamento da retina, tono-
metria, pressão ocular, curva 
tensional, teste de sobre-
carga hídrica, gonioscopia, 
ultrassom ocular, retirada 
de corpo estranho de córnea 
e conjuntiva e também com 
microscopia especular, cera-

toscopia e paquimetria, que 
são exames para avaliação de 
córnea e pré-operatória para 
catarata, glaucoma, córnea 
e cirurgia refrativa estão 
disponíveis.

De acordo com a coorde-
nadora, Rosângela Santos, 
este é mais um investimen-
to em qualidade de vida a 
serviço da população de 
Candeias. “Aqui estamos 
realizando muitos procedi-
mentos que antes os pacien-
tes precisariam se deslocar 
para outras cidades, além de 
oferecer o que há de melhor 
e mais modernos em equipa-
mentos. Nossa clínica é uma 
das melhores da região”, 
comemora. A coordenadora 
também destaca a diminui-
ção no tempo de espera por 
exames.

A clínica oftalmológica 
está localizada no Shopping 
de Candeias, em frente a 
garagem da VSA, que fica na 
BA 523, ao lado do posto de 
gasolina Garoupa 4, na Rua 
do Asfalto.

A Clínica está 
preparada com o que 
há de mais moderno 
em equipamentos como 
oftalmoscópio, topógrafo 
de córnea e aparelho de 
ultrassom ocular
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O cantor e compositor baiano 
Luís Martins está lançando 
nas plataformas digitais seu 
terceiro álbum, “Sonho Live”, 
que presta uma homenagem à 
música popular brasileira e fez 
releitura de clássicos de Chico 
Buarque e Caetano Veloso.  
Produzido durante a pandemia, 
o trabalho traz duas versões para 
músicas de Caetano e três de 
Chico, além de uma seleção de 
seus dois primeiros trabalhos 
autorais: “Sou Músico” (2018) 
e “Seis Meses” (2019), ambos 
lançadas pela produtora Arroz 
de Hauçá.

O álbum realça as influên-
cias do samba, jazz, pop, blues 

O Mc e Produtor Valter Filho, 
conhecido como Val Rapper, 
disponibilizou no dia 20 de 
Novembro o vídeo clipe cine-
matográfico “Chave de Ouro” 
com participação dos artistas 
Santo Amarense Baiiano Mc 
da NS, Kontradu, VSR, Ori-
ginal Momeh e a participação 
feminina da artista Carolina 
Araújo, trazendo para os teles-
pectadores todo estilo e graça 

Val Rapper lança Chave de Ouro

O artista candeense está 
com novo trabalho na mídia

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 uma Surpresa

Você Não Pode 
Perder. Apareça!

de uma mulher em “changes” 
do dia a dia.

O vídeo ganhou reper-
cussão nas redes sociais pela 
sua alta produção de roteiro 
istigante e realista, deixando 
aquele gostinho de quero 
mais.

O vídeo também trouxe a 
presença do campeão de diver-
sos torneios Marcelo Souza, 
deixando as cenas mais diver-
tidas, misturando movimentos 
de artes marciais em posse 
de uma espada Katana, uma 
réplica de quase 100%.

Ficou curioso? Assista ago-
ra você também esta obra que 
está dominando toda região e 
compartilhe.

Val Rapper e Ganja Rec - 
Chave de Ouro está também 
em todas as plataformas digi-
tais, e para mais informações, 
entre em contato pelo insta-
gram @valterfilh

Luís Martins lança álbum audiovisual 
com releituras de Chico e Caetano

Produzido durante a pandemia pela Arroz de Hauçá, “Sonho Live” 
é o terceiro trabalho solo do músico baiano e realça as influências 
do samba, jazz, pop, blues e da bossa-nova 

Por Fábio Cezanne

e da bossa-nova, com muito 
requinte e elegância. “Fiquei 
muito feliz com o resultado 
desse projeto.Sonho Live é 
uma realidade e as pessoas 
vão se emocionar muito ao as-
sistir”, revela o poeta, cantor, 
compositor, arranjador, in-
térprete e produtor. O “Sonho 
Live” é o resultado da sinergia 
entre o cantor e sua banda. 
Foram 22 dias de ensaios ao 
lado dos 10 instrumentistas 
que o acompanham nas apre-
sentações.

O DVD “Luís Martins So-
nho Live”, gravado pelo seu 
próprio selo, Arroz de Hauça, 
e já disponível no YouTube, 

conta com a direção musical 
de André Almeida, direção 
artística de Ana Luisa Martins 
e Beto Neves, direção executiva 
de Patrícia Rehem e direção ge-
ral de Soraia Martins. O álbum 

audiovisual utiliza projeção 
mapeada e uma diversidade de 
instrumentos - violão, agogô, 
bateria, castanhola, atabaque, 
sax e acordeão, por exemplo. 
Os arranjos são cortesia de 
Ricardo Sibalde, André Almei-
da e do próprio Luís, que traz 
versões de “Reconvexo” e “Você 
não Entende Nada”, de Cae-
tano; e “Sou Eu”, “Sem Com-
promisso/Deixa a Menina” e 
“Homenagem ao Malandro”, 
de Chico.

Fundada em Salvador, em 
2018, a Arroz de Hauçá fixou 
base em São Paulo. A produ-
tora tem estrutura acústica e 
acervo completos de instru-
mentos musicais para ensaios 
e shows. Além do núcleo de 
editoração, também conta com 
um núcleo de comunicação 
para produzir e editar conte-
údos audiovisuais.

Para ouvir e assistir “Sonho 
Live”, de Luis Martins - ht-
tps://ditto.fm/sonholive

O baiano Luiz Martins

Hermes Fotografia

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para Ex-
cursões, Turismo e Empresas
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