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Primeiro trem do VLT do subúrbio 
está pronto e é apresentado na 
China, por videoconferência
O primeiro dos 28 trens que 
compõem o VLT, equipamen-
to que vai substituir o trem 
do subúrbio em Salvador, 
está pronto e foi apresentado 
durante um evento virtual no 
último dia 8 de abril, com a 
presença do governador Rui 
Costa, do vice-governador 
João Leão, do secretário de 
Desenvolvimento Urbano do 
Estado, Nelson Pelegrino, e 
de representantes da empresa 
BYD, responsável pela cons-
trução do trem, e do governo 
chinês. O equipamento foi 
construído na sede da BYD, 
na China, e será o primeiro 
skyrail sobre o mar do mundo. 
O VLT do Subúrbio é fruto de 
uma parceria público-privada 
entre o Governo da Bahia e a 
Skyrail Bahia, empresa res-
ponsável pela implantação e 
operação do VLT.

O VLT funcionará com base em 25 paradas em duas linhas, beneficiando cerca de 600 mil pessoas 

Academia de Letras de São Francisco 
do Conde empossa nova Diretoria

Em Sessão Solene realizada 
dia 31 de março, a Academia 

de Letras de São Francisco do 
Conde, uma das mais atuan-

tes na Bahia, comemorou o 
seu Decenário e deu posse a 
nova Diretoria, que agora tem 
como Presidente o Poeta Jotta 
Fonseca, vice Átila Santana 
e Secretária, a escritora Ana 
Clara, eleitos para o triênio 
2021 a 2024. A data também 
comemora o aniversário de 
nascimento de Mario Augus-
to Teixeira de Freitas, filho 
do município e fundador do 
IBGE, que completaria 131 
anos.

Fundada em 2011, a Aca-
demia de Letreas de São Fran-
cisco do Conde se tranformou 
num patrimônio cultural da 
cidade

A solenidade de posse foi feita de forma virtual

Vacinas contra Covid-19 fazem 
número de mortalidade cair 
em até 51% entre idosos

Os dados do Sivep-Gripe, 
sistema integrado do Minis-
tério da Saúde que revela 
dados sobre internações por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), revelam que o 
número de novas internações 
por contaminação pelo coro-
navírus de idosos com 90 anos 
ou mais caiu 20% após o início 
da imunização no Brasil. No 
entanto, no mesmo período, 
o país registrou aumento de 
50% de internações entre 
pessoas na faixa etária dos 30 
aos 39 anos. 

Os idosos estão aderindo à campanha de vacinação

Mosaic Fertilizantes investe 
mais R$ 2 milhões em ações 
de prevenção da Covid-19 
nas localidades onde atua

A Mosaic Fertilizantes, uma 
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio 
combinados, fará, via Instituto 
Mosaic, vertente social da em-

Unidade da Mosaic em 
Candeias / Foto: Arquivo

Trecho entre o 
entroncamento 
da BR 420 
e Cachoeira 
está sendo 
pavimentada

As obras de pavimentação dos 16 
km. do trecho do entroncamento 
da BR-420 em Cachoeira vão 
beneficiar as comunidades qui-
lombolas, a circulação de pessoas 
e o escoamento da produção da 
agricultura familiar A infor-
mação é da prefeita da cidade, 
Eliana Gonzaga (Republicanos). 
As obras estão sendo realizadas 
pelo Governo do Estado da 
Bahia, através da Secretaria de 
Infraestrutura, e têm um custo 
total de R$ 10.294.773,50. 
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presa, um novo investimento 
para enfrentamento da pan-
demia de Covid-19, em suas 
regiões de atuação. Desde o 
último dia 7 de abril, milhares 
de pessoas de 18 cidades serão 
beneficiadas, com a distribui-
ção de mais de 220 toneladas 
de alimentos, contemplados 
em 11 mil cestas de alimentação 
e 5 mil kits de insumos médicos 
e de higiene para unidades de 
saúde locais.

Candeias será uma as ci-
dades beneficiadas com mais 
esse projeto da Mosaic.

Prefeitura lança edital Rolmar Duarte 
que destinará R$ 440 mil para Cultura

O prefeito Dr. Pitagoras se reuniu com agentes culturais 

A coluna Pimenta na Política, de José Eduardo e os artigos do psicólogo Vladi-
mir Nascimento, do jornalista e escritor José de Paiva Netto, do pedagogo Tiago 
Piñeiro, do agrônomo Fernando Hansel  e o conto do advogado Evandro Barbosa 

Leia ainda 
nesta edição

A Prefeitura de Candeias, atra-
vés da Secretaria de Cultura 

e Turismo – SECTUR, e com 
a representação do Conselho 

Municipal de Política Cultu-
ral, lançou no último dia 9 de 
abril o Edital Rolmar Duarte, 
para Seleção de Propostas 
Culturais, que vai destinar o 
valor de R$ 440 mil, distribu-
ído em 65 propostas artísticas 
e culturais de pessoas com 
atuação de, pelo menos, três 
anos, em Candeias.  Haverá 
ainda na Seleção de Propostas 
Culturais uma homenagem 
póstuma, acolhida pelos fami-
liares do escritor, historiador, 
teatrólogo, poeta e professor, 
Rolmar Duarte, quem dirigiu 
a premiada Academia de Arte 
Dramática de Candeias – Aca-
decan.

A prefeita de Cachoeira, 
Eliana Gonzaga
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IBGE prevê 
safra recorde 
de 264,9 
milhões de 
toneladas 
para 2021

A produção de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas estimada 
para 2021 alcançou mais um 
recorde, devendo totalizar 
264,9 milhões de toneladas, 
4,2% (10,7 milhões de tonela-
das) acima da obtida em 2020 
(254,1 milhões de toneladas).

As informações são do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, divulgado 
no último dia 8 de abril, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Na região do Matopiba 
quase todos os estados 
apresentam aumentos ex-
pressivos na produção
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Nas vindouras gerações esclarecidas repousa a Esperança 
de um mundo melhor! Por isso, costumo afirmar que o 
jovem é o futuro no presente. Confiemos nele!

Não foi sem razão que o célebre filósofo gre-
go Aristóteles(384-322 a.C.) declarou: ”Todos quantos 
têm meditado na arte de governar o gênero humano 
acabam por se convencer de que a sorte dos impérios 
depende da educação da mocidade”.

Eis aí! Por isso, fiz colocar essa máxima do famoso 
estagirita, grafada em letras douradas, em um grande 
totem, ao lado do frontispício do Instituto de Educação da 
LBV, na capital paulista. A escola faz parte do Conjunto 
Educacional Boa Vontade, formado também pela Super 
creche Jesus.

Educação de qualidade, Solidariedade e Espiritualidade 
Ecumênica são indispensáveis à formação do ser integral. 
Tais valores refletem a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia 
do Cidadão Ecumênico, que compõem a linha educacional 
que criamos e que é aplicada com sucesso na rede de ensi-
no da LBV e nos serviços e programas socioeducacionais 
da Instituição.

Futuras gerações esclarecidas 

Sobre a vida…
A vida de ninguém segue uma linha reta, como se tudo fosse 
programado ou determinado para seguir um roteiro pré-

estabelecido. Aliás, se assim fosse, tal processo 
nem poderia ser chamado de viver. A vida por si 
só é imprevisível, por mais cauteloso que possa 
ser o mais obsessivo dos precavidos.

Por não seguir uma linha reta, a metáfora 
que melhor pode representar o curso da vida é 
a de uma montanha russa. Em segundos, você 
pode passar da sensação de “tranquilidade” 

na subida, ao desespero e pavor no declive. Da mesma forma, 
em segundos nossa vida também pode mudar; e às vezes de 
forma radical. Seja a partir da descoberta do acometimento 
de uma grave doença, seja por um acidente sofrido, por uma 
perda repentina de um ente querido, pela descoberta de uma 
traição amorosa, seja por uma demissão de um trabalho que 
jugávamos estável… Evidente que ninguém quer sofrer ou 
passar por adversidades. Mas isso é inerente ao ser humano, 
está arraigado à vida humana desde o ventre materno. Seja 
por qualquer infortúnio, a vida tem essa “liberdade” para nos 
abordar em qualquer etapa da nossa vida.

E isso independe de condição social, conta bancária, pro-
fissão ou quaisquer outros atributos. Da mesma forma, a vida 
também pode nos surpreender positivamente com a recupe-
ração da saúde após uma doença crônica que tínhamos como 
incurável, ou com a inesperável gestação de uma criança, ou 
com o reconhecimento e promoção de um cargo melhor no 
trabalho.

Não obstante, independentemente da vida nos apresentar 
surpresas boas ou ruins, é sempre importante lembrar: elas 
são passageiras. Obviamente que os infortúnios podem nos 
deixar sequelas físicas e/ou psicológicas, porém no estágio e 
condição que estivermos existe a possibilidade de ressignificar 
nossa vida a partir dessa nova condição. 

A vida pode ser recomeçada a cada novo dia: Quantas pesso-
as dão uma guinada positiva após se recuperar de uma doença? 
Quantos parceiros descobrem um novo sentido para a vida 
após um separação? Da mesma forma: quantos funcionários 
depois de promovido, mesmo ganhando mais, reconhecem 
que antes tinha menos dinheiro, porém mais tempo para a 
família? Quantos ficam ricos, mas reconhecem que eram mais 
felizes antes porque, mesmo com poucos recursos financeiros, 
tinha paz?

Felicidade é diferente de alegria. Alegria é efêmera, pas-
sageira. Felicidade é reconhecer o sentido e a importância 
de estar vivo. Felicidade é entender que as adversidades e as 
surpresas boas da vida não nos fazem pior nem melhor que 
ninguém. Felicidade é não esquecer o propósito de contribuir 
para um mundo melhor, independentemente da profissão 
que tenha. 

Um psicólogo que trabalha com pacientes em fase terminal 
escreveu em seu livro que o maior arrependimento dessas pes-
soas foi não ter aproveitado as coisas mais simples e gratuitas 
que a vida oferecia diariamente. Diferente deles, espero que 
tenhamos esse reconhecimento antes que a vida nos apresente 
alguma surpresa.

Vida – a Grande Arte de Deus 

Fraternidade, Compaixão, Solidariedade, Generosidade 
são forças poderosíssimas, superiores a todos os ódios 
terrenos conluiados. Bem-aventurado o dia em que 
os seres espirituais e humanos compreenderem essa 
realidade palmar, que nos preenche a existência de Fé 
Realizante e de Esperança, que não morre nunca. A 
Vida é a Grande Arte de Deus!

A Divina Mensagem da Cruz
A Semana Santa tem como coroamento da Páscoa tocante 

demonstração de que os mortos não 
morrem. Não obstante crucificado, 
na Sua Ressurreição, Jesus, o Cristo 
Ecumênico, o Divino Estadista, 
proclamou aos quatro cantos do 
mundo que a Vida é eterna. E essa 
indelével Mensagem da Cruz nos 
faz buscar sempre renovadas forças 
na Prece.

Certa vez, numa de minhas 
orações a Deus, na esperança filial 

de merecer Sua piedosa atenção, lembrei-me do 
grande esforço empreendido por Alziro Zarur (1914-
1979) pela vitória da Boa Vontade, do bom senso 
de Melanchton (1497-1560) e do notável pontificado 
de João XXIII (1881-1963). Ao elevar minha súplica ao Pai 
Celeste, senti Sua compassiva influência vibrando em meu 
Espírito. E não há nessa afirmativa qualquer jactância, 
porque Jesus ensina que ”o Reino de Deus está dentro de 
nós” (Evangelho, segundo Lucas, 17:21).

Deus é o meu refúgio
Ó Deus, que sois o meu refúgio, a Vós, outra vez, 

ergo o meu pensamento e encontro resposta aos meus 
propósitos, amparo aos mais desafiantes projetos, porque 
jamais prostrarei a Vossa Bandeira, que preconiza: ”(...) 
Paz na Terra aos de Boa Vontade” (Boa Nova, consoante 
Lucas, 2:14).

Longe de mim as cassandras do desânimo, que 
proclamam um Juízo Final sem remissão, quando sois 
Vós — em tudo — o Princípio Eterno da permanência 
pujante de vida. De Vós não escuto o abismo; todavia, 
deslumbro a redenção.

Creio no Amor Universal, que conduz à sobrevivência 
o gênero humano, que é teimoso em subsistir, apesar das 
muitas ciladas que lhe são dispostas no caminho.

Esta é a minha Fé Realizante, que vive em Paz com 
as outras; o meu ideal ecumênico de Boa Vontade, que 
se esforça pela confraternização de todas as nações, por 
serem formadas por criaturas Vossas, ó Criador Único de 
Céus e Terra! Sois a Fraternidade Suprema, o abrigo dos 
corações. (...) Achei-me a mim porque me identifiquei no 
Vosso Amor. Sois o auxílio conclusivo à minha Alma.

Sinto o meu ser transbordar de alegria. Em Vosso 
Espírito, reconheço-me como Irmão dos meus Irmãos em 
Humanidade. Nesse Éden, que é o Vosso Sublime Afeto, 
não me vejo como expatriado, abatido pelas procelas do 
desalento, distante dos entes mais queridos. Enfim, me 
encontrei, ó Deus!, porque Vos encontrei.

Vós me esperáveis, há tanto tempo, e eu não sabia. 
Portanto, meu coração não vaga sem paradeiro: no Vosso 
Divino Seio, achei guarida; sob Vosso Amor, meu seguro 
teto; no Vosso Colo, descanso para a Alma.

Graças Vos dou, Pai Magnânimo, por me 
ouvirdes!

Hoje, compreendo que sois integralmente Amor; isto 
é, Caridade, Mãe e Pai da verdadeira Justiça.

Em Vós habita, com fartura, a genialidade* pela qual 
tantos demandam, pois dela o planeta carece: a Vossa 
Majestosa Luz, que desce a nós indistintamente, mesmo 
que não a percebamos.

Confiante em Vosso Critério Sobrenatural, entrego-Vos 
meu destino, porque a minha segurança de filho está na 
Vossa Sabedoria de Pai!
Que assim seja!

Lula diz que o PT poderá não ter 
cabeça de chapa em 2022

Ex-presidente Lula num 
evento em Candeias / Foto 
Arquivo O Candeeiro

Casos de morte por Covid- 19
disparam em Candeias em 2021
Desde que foi registrado o 
primeiro caso de contami-
nação pelo novo coronavírus 
em Candeias, de abril do ano 
passado até 30 de dezembro, 
o município havia registado 
67 óbitos, uma média de 7,4 
mortes por mês. Em 2021, de 

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) disse, no 
último dia 15 de abril, numa 
entrevista à rádio O Povo 
CBN, que o partido pode 
abrir mão de ser cabeça de 
chapa nas próximas elei-
ções presidenciais, desde 
que se apresente uma can-
didatura com “mais fôlego 
que o PT”. O ex-presidente 
de fendeu  que  ha ja  uma 

aliança política, mas disse 
que ninguém pode vetar 
ninguém. “Quem tem que 
ter cabeça de chapa é quem 
tem maior possibilidade de 
ganhar as eleições”, afir-
mou o petista.

A entrevista de Lula foi 
dada um pouco antes da 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que 
por 8 votos a 3, derrubou 
as condenações impostas 
pela Operação Lava Jato ao 
ex-presidente. Com a de-
cisão do STF, Lula poderá 
ser candiato nas eleições 
do próximo ano, mudando 
completamente o cenário 
político do momento.

Enquanto isso, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vai 
pavimentando a sua candia-
tura à releição,com o apoio 
dos partios da direita.

1º de janeiro até o último dia 
14 de abril, a cidade já conta-
bilizava 38 óbitos, subindo a 
média mensal para 9,5.

Assim como em Candeias, 
o número de mortes por Covid 
disparou em todo o Brasil. 
Uma pena! Se CUIDE!!! 

O ex-deputado federal José 
Carlos Aleluia, que já foi um 
dos expoentes do DEM, desde 
a época do ex-PFL, disse essa 
semana ao site bahia.ba que 
o Democratas não tem chefe 
nem senhor, ao fender as pré-
vias do partido para escolher 
o candidato ao Governo do 
Estado nas próximas eleições, 
tese apresentada por seu filho, 
o vereador Alexandre Aleluia 
(EM).

Atualmente, o ex- deputa-
do Aleluia integra o conselho 
da Itaipu Binacional e defende 
que o presidente Jair Bolsona-
ro tenha um representante na 
Bahia, citando os nomes do 
próprio Alexandre, e do mi-

Aleluia diz que o DEM não tem dono

Ex-deputado Aleluia
nistro João Roma, mas ponde-
rando que poderá ser qualquer 
outra pessoa “desse que haja 
entendimento”.

O radialista e agora advogado, 
Roque Santos, o “destemido” 
resolveu entrar na política 
partidária ao anunciar que 
vai disputar uma cadeira na 
Câmara Federal nas próximas 
eleições.

Conhecido por ser um 
radialista combativo e sem 
medo, tendo atuado em Can-
deias na Baiana FM e agora 
em Camaçari, na rádio Su-
cesso, o destemido tem um 
excelente relacionamento nos 
dois municípios e também 
em Simões Filho, onde foi 
cotado para ser candidato a 
vice-prefeito nas eleições do 
ano passado. 

De acordo com o professor 
Osvaldo Miranda, amigo e um 
dos coordenadores da pré-
campanha de Roque Santos, 
a decisão do “destemido” 
foi tomada depois de várias 
conversas com diversas li-
deranças políticas da região. 
“Roque é um cara que não tem 

medo de nada. Defende as 
suas convicções com unhas e 
dentes e tem um trabalho no 
rádio baiano que o credencia 
a querer ser deputado fede-
ral. Tenho conversado com 
diversos políticos e a gran-
de maioria acredita que ele 
pode ser um grane deputao” 
defende o professor Osvaldo, 
criador o ICB- Instituto de 
Conhecimento da Bahia.

Roque Santos será candidato a 
deputado nas próximas eleições

Radialista Roque Santos Uma das maiores provedoras de internet do Nordeste, a ITS 
Brasil (@itsbrasil_oficial) anuncia o início da montagem 
do primeiro centro de treinamento de telecomunicações da 
Bahia. A ideia é oferecer cursos gratuitos, inicialmente para 
instaladores de internet, com foco na instalação de rede 
externa e residencial.

O centro, que deve ficar pronto em 90 dias após investi-
mentos da ordem de R$ 1 milhão, terá como meta garantir 
que os técnicos que passem por lá sejam reconhecidos no 
mercado pela qualidade na formação profissional. Inte-
ressados já podem entrar em contato através do vagas@
itsbrasil.net. Conheça mais a ITS Brasil: www.itsbrasil.net 
e @itsbrasil_oficial.

ITS Brasil terá 1º centro de treinamento 
de telecomunicações da Bahia
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Evandro Barbosa é aposentado da Justiça do Trabalho

CONTO

Por Evandro Barbosa 

Por Helder Azevedo
Foto: Rafael dos Anjos

 A Morte de Petilda

Já não chovia há cerca de um ano. A terra parecia tremer de 
calor. Os últimos resquícios de umidade estava evaporando 
muito mais rápido.

Ao longe, pequenos redemoinhos levantavam a poeira. O 
vento quente empurrava as palhas secas até encontrar um 
obstáculo. Às vezes o obstáculo era um galho que ainda não 
fora recolhido para alimentar o fogão à lenha. O galho, que a 
pouco tempo fazia parte de uma árvore que gerava sombra e 
frescor para o gado que à época ainda era luzidio e gordo. O  
galho retinha as palhas como se fosse uma tábua de salvação. 
Naquele ponto, quando a chuva chegasse, seria um  local onde 
surgiriam as primeiras brotações de todas as sementes que 
resistissem a inclemência do clima.

Contemplando o cenário, estavam Joazito e Petilda. 
A conversa entre os dois era monossilábica. Às vezes um 
hum... outras um é encompridado. Nunca passava disso. 
E o tempo passando lento e modorrento. De tão absortos, 
nem percebiam o calor infernal que estava a fazer àquela 
época do ano.

Eis que surge o filho mais velho do casal, que a exemplo 
dos pais, não era de muita conversa.

-  Ça, pai.... ça mãe..., sempre nesta ordem. Os mais 
velhos a benção seria pedida pela ordem cronológica dos 
presentes.

 -  Bençoe, para os momentos de bom humor, que eram 
raros. O normal era “çoe”... arrastado como que para se 
estabelecer um certo distanciamento e indagações.

Vivi, era assim que era chamado por todos. Poucos sabiam 
o seu verdadeiro nome. (O seu nome completo era Vivaldo  
Pereira da Silva).

Sentou-se em uma cadeira que permanecia na varanda, 
de uma forma que lhe era muito peculiar. Colocava o encosto 
entre as pernas, cruzava os braços no espaldar e apoiava o 
queixo nas mãos.

Depois de algum tempo, resmungou algo ininteligível, 
retornou ao interior da casa e, ao voltar, retinha em uma das 
mãos, a velha espingarda de socar.

Falando sozinho, disse: vou ver se consigo alguma coisa. 
Já não falava o nome da caça.

A mãe, vendo-ô sair disse:
- Ô bicho besta, não vê que a seca acabou com tudo.?
Ouviu, fingiu não ouvir. Seguiu no seu propósito. 
Andou até não aguentar mais. O cansaço e a sede era 

insuportáveis.
Retornou à casa sem uma coisinha.
Só restava ser selecionado para as frentes de trabalho.
Falou com a mãe: só resta esperar a resposta do coroné.
A mãe, bastante orgulhosa respondeu de forma nervosa: 

Deus me livre! Filho meu não vai colocar pedra na cabeça e 
ficar andando de um lado pra outro!

Só depois da minha morte!

Vacinas contra Covid-19 fazem número de 
mortalidade cair em até 51% entre idosos
Os dados do Sivep-Gripe, 
sistema integrado do Minis-
tério da Saúde que revela 
dados sobre internações por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), revelam que o 
número de novas internações 
por contaminação pelo coro-
navírus de idosos com 90 anos 
ou mais caiu 20% após o início 
da imunização no Brasil. No 
entanto, no mesmo período, 
o país registrou aumento de 
50% de internações entre 
pessoas na faixa etária dos 30 
aos 39 anos. 

Na Bahia, mais da metade 
dos infectados tem menos de 
40 anos. De acordo com o se-
cretário de Saúde de Salvador, 
Leo Prates, 56% das pessoas 
internadas com Covid-19 na 
capital baiana são adultos ou 
jovens. O secretário divulgou 
que o número de idosos in-
ternados em Salvador caiu de 
63% para 40% e atribui essa 
diminuição ao início da vaci-
nação na cidade.

Em São Paulo, o número 
de mortes por Covid-19 entre 
idosos de 85 a 89 anos caiu 
51,3% entre janeiro e fevereiro 
de 2021, segundo dados da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). Já no Rio de Janeiro, 
em fevereiro, houve redução 
de 34% de mortes pela doença 
de pessoas com mais de 90 
anos internadas em hospitais 
públicos. As internações hos-
pitalares nesse grupo de risco 
caíram 24%.

No Tocantins, não hou-
ve nenhum óbito registrado 
entre idosos que tomaram 
as duas doses necessárias da 
vacina, ou seja, houve 100% 

de redução da mortalidade. O 
levantamento foi feito com da-
dos do Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 
Saúde do Tocantins (CIEVS-
TO), Gerência de Imunização 
e Integra Saúde. 

Para Angelina de Oliveira, 
especialista em Saúde Pública, 
o panorama da diminuição de 
mortes atrelado à imunização 
de pessoas às quais pertencem 
ao grupo de risco é preliminar, 
mas tudo indica que a vacina 
é a responsável pelo impacto 
positivo na pandemia, salvan-
do vidas de pessoas com idade 
avançada.

Angelina, que atua na di-
reção da Padrão Enferma-
gem Salvador, acredita que 
os números apresentados 
evidenciam a eficácia dos 

imunizantes aplicados nos 
estados brasileiros em que 
houve levantamento de mortes 
e internamentos após o início 
da campanha de vacinação.

O Instituto Butantan con-
firmou a eficácia da CoronaVac 
contra casos graves e inter-
nações e pode reduzir pela 
metade os novos registros de 
contaminação que exigem al-
gum cuidado médico. No Rei-
no Unido, as vacinas da Pfizer 
e da AstraZeneca mostraram 
mais de 80% de eficácia para 
prevenir hospitalizações.

“Nós só veremos os nú-
meros despencarem no Brasil 
com outras faixas etárias após 
a campanha de imunização da 
população atingir números 
consideráveis”, diz Angelina. 
“A ampliação dos públicos 

depende da chegada de novas 
remessas de doses da vaci-
na, no entanto, quem estiver 
imunizado com as duas doses 
precisa continuar mantendo 
os cuidados de prevenção ao 
coronavírus”, finaliza a espe-
cialista.

Sobre a Padrão Enferma-
gem Salvador

A Padrão Enfermagem Sal-
vador oferece serviços que vão 
de procedimentos pontuais, 
como administração de medi-
camentos, monitoramento de 
sinais vitais e testes de glicose; 
passando pelo acompanha-
mento integral com cuidadores 
de crianças e idosos que, além 
de tratar da saúde dos pacien-
tes, auxiliam com tarefas de 
higiene e fazem companhia 
no dia a dia; até um traba-
lho efetivo de enfermagem e 
acompanhamento hospitalar 
para quadros de maior com-
plexidade.

Há mais de dez anos no 
mercado, a Padrão Enferma-
gem é a maior rede de fran-
quias do Brasil em seu seg-
mento, oferecendo o melhor 
custo-benefício do mercado e 
com suporte de atendimento 
24 horas por dia, por meio da 
central de atendimento. Em 
Salvador, a Padrão Enferma-
gem fica localizada na Rua 
Itatuba, nº 201, Ed. Cosmo-
politan Mix, salas 309/310 
- Parque Bela Vista. Maiores 
informações podem ser obti-
das por meio do telefone (71) 
99636-7676.

Os mais idosos de Candeias já foram vacinados

Pesquisa da USP 
analisa situação de 
comunicadores após 
um ano de pandemia
Compreender a situação de 
trabalho dos comunicadores 
brasileiros após um ano de 
enfrentamento da Covid-19 no 
país é o objetivo dos pesquisa-
dores do Centro de Pesquisa 
em Comunicação e Trabalho 
(CPCT) da Escola de Comuni-
cações e Artes da Universidade 
de São Paulo (ECA-USP).

O estudo ocorre exatamen-
te um ano após a realização 
de investigação inicial, que 
diagnosticou o momento vivi-
do pelos comunicadores ainda 
no começo da pandemia. O 
relatório desta pesquisa, feita 
no primeiro semestre de 2020 
e transformado em e-book, 
pode ser consultado. 

“Queremos verificar nesse 
momento, passado um ano 
em que o Brasil sofre com o 
agravamento cada vez maior 
da Covid-19, como está a si-
tuação de trabalho dos comu-
nicadores que, muitas vezes, 
a exemplo dos jornalistas, 
ocupam o pelotão de frente do 
combate à doença ao assumir 
o árduo papel de informar 
corretamente a sociedade 
sobre os riscos e tentar dissi-
mular, infelizmente, as fake 
news e o negacionismo que 
ainda perduram nessa terrí-
vel fase da doença”, afirma 
a professora Roseli Figaro, 
coordenadora do CPCT.

O formulário da pesquisa 
Como trabalham os co-
municadores no contexto 
de um ano da pandemia 
da Covid-19?, que pode ser 
acessado, ficará disponível 
entre os dias 5 e 30 de abril no 
site do Centro de Pesquisa em 
Comunicação e Trabalho e de 
entidades parceiras. Os res-
pondentes poderão participar 
anonimamente, de modo a ter 
seu sigilo preservado. 

Até o momento, 18 ins-
tituições fecharam parceria 
para divulgação do levanta-
mento: Federação Nacional 
dos Jornalistas (FENAJ), 
Sociedade Brasileira de Es-
tudos Interdisciplinares da 
Comunicação (Intercom), 
Associação Brasileira de Pes-
quisadores em Jornalismo 
(SBPJor), Associação Brasi-
leira de Ensino de Jornalismo 
(ABEJ), Associação Brasileira 
de Pesquisadores de Comuni-
cação Organizacional e de Re-
lações Públicas (Abrapcorp), 
Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais no Estado de São 
Paulo (SJSP), Sindicato dos 
Publicitários, Agenciadores 
de Propaganda e Trabalhado-
res em Empresas de Publici-
dade do Estado do Rio Grande 
do Sul (SINPAPTEP-RS), 
Conselho Regional de Profis-
sionais de Relações Públicas 
2ª Região (CONRERP 2ª Re-
gião – SP/PR), Sindicato das 
Agências de Propaganda de 
Minas Gerais (Sinapro-MG), 
Associação Mineira de Propa-
ganda (AMP), Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas 
de Radiodifusão e de Publi-
cidade no Estado da Bahia 
(SINTERP/BA), Sindicato dos 
Jornalistas no Ceará (Sind-

Nós, do jornal O Candeei-
ro, sofremos na pandemia

As obras de pavimentação 
dos 16 km. do trecho do en-
troncamento da BR-420 em 
Cachoeira vão beneficiar as 
comunidades quilombolas, 
a circulação de pessoas e o 
escoamento da produção da 
agricultura familiar A infor-
mação é da prefeita da cidade, 
Eliana Gonzaga (Republica-
nos). As obras estão sendo 
realizadas pelo Governo do 
Estado da Bahia, através da 
Secretaria de Infraestrutura, 
e têm um custo total de R$ 
10.294.773,50. A meta é a 
conclusão deste benefício 
para a população até outubro 
deste ano. Por Pedro Castro

Trecho entre o entroncamento da 
BR 420 e Cachoeira será pavimentada

Recentemente, Eliana Gon-
zaga e o secretário de Obras e 
Meio Ambiente, Edmilson Da-
masceno, fizeram uma visita 
técnica à obra. “Agradecer ao 
Governo do Estado por esse 
importante serviço de bene-
ficiamento de massa asfáltica 
que vai ser muito importante 
para a mobilidade nas comu-
nidades quilombolas e para a 
agricultura familiar, facilitan-
do o acesso das pessoas desta 
região à sede de Cachoeira”, 
comemorou Eliana Gonzaga. 
“Este acesso, que será qualifi-
cado, à comunidade do Tabu-
leiro da Vitória, é uma vitória 
para os moradores e para o 
município”, diz a gestora.

“O Governo do Estado da 
Bahia e a Prefeitura de Cachoeira 
trabalham em parceria pela re-
construção do nosso município”, 
frisou Eliana Gonzaga.

Acesse: jornalocandeeiro.com.br

Prefeita Eliana Gonzaga

jorce), Associação Cearense 
de Agentes Digitais (ACADi), 
Oboré Projetos Especiais, 
Jornalistas&Cia, Centro de 
Estudos da Mídia Alternativa 
Barão de Itararé, Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais 
de Minas Gerais (SJPMG) e 
Associação Profissão Jorna-
lista (APJor).

COVID-19 EM 2020
O estudo inicial do CPCT 

sobre o tema foi promovido 
no começo do distanciamento 
social e reuniu 557 participan-
tes de todo o país e do exte-
rior. O relatório final eviden-
ciou o aumento da jornada e 
do volume de trabalho, que 
tornou bem mais estressante 
a rotina dos comunicadores, 
que tiveram de conciliar a 
profissão com os cuidados da 
casa e dos filhos. 

“A isso se soma também a 
sensação de cansaço sentida 
diariamente por esses traba-
lhadores, que ainda tinham 
de usar, na maioria das vezes, 
seus próprios instrumentos 
para trabalhar, como com-
putador, celular e conexão 
à internet”, aponta Roseli 
Figaro.

Na ocasião, 70% dos pro-
fissionais reclamaram que o 
ritmo de trabalho estava bem 
mais intenso tanto para quem 
atuava na modalidade home 
office quanto para quem se 
mantinha em atividade pre-
sencial. Além disso, a pesqui-
sa também destacou que as 
rotinas de produção sofreram 
muito com o distanciamento 
social, já que o contato com as 
fontes de informação, empre-
sas e clientes ficou limitado, 
o que exigiu mais atenção e 
rigor na organização do tra-
balho.

“Pelo modo totalmente 
errático com que o governo fe-
deral tratou e vem tratando a 
pandemia, cujos casos de con-
taminação e de mortes só vem 
aumentando, nossa suspeita 
é a de que as condições de 
trabalho dos comunicadores 
pioraram, haja vista a grande 
quantidade de pessoas sem 
trabalho no país. Entender a 
situação desses trabalhado-
res, passado um ano da che-
gada da Covid-19 ao Brasil, 
ainda mais nesse momento de 
agravamento, pode auxiliar 
a diagnosticar os problemas 
advindos do quadro de pre-
carização do trabalho e, a 
partir disso, cogitar possíveis 
alternativas para combater os 
graves impactos na área da 
comunicação”, conclui Roseli 
Figaro.

Por Yonara Sanata

Acesse: jornalocandeeiro.com.br
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Mosaic Fertilizantes investe 
mais R$ 2 milhões em ações 
de prevenção da Covid-19 nas 
localidades onde atua
A Mosaic Fertilizantes, uma 
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio 
combinados, fará, via Insti-
tuto Mosaic, vertente social 
da empresa, um novo inves-
timento para enfrentamento 
da pandemia de Covid-19, 
em suas regiões de atuação. 
A partir de hoje (7 de abril), 
milhares de pessoas de 18 
cidades serão beneficiadas, 
com a distribuição de mais 
de 220 toneladas de alimen-
tos, contemplados em 11 mil 
cestas de alimentação e 5 mil 
kits de insumos médicos e 
de higiene para unidades de 
saúde locais. 

“Entendemos que é nossa 
responsabilidade, como par-
te atuante das comunidades 
onde temos operações e onde 
vivem nossos funcionários 
e suas famílias, contribuir 

SOLIDARIEDADE Em abril do ano passado, a companhia doou o equivalente a R$ 4,5 milhões 
auxiliando aproximadamente 110 mil pessoas

para atravessarmos esse 
momento delicado. Por isso, 
desde o ano passado, reali-
zamos um estudo focado nas 
principais necessidades de 
cada região, para identificar 
as demandas essenciais e 
atendê-las da melhor forma 
possível”, comenta Arthur 
Liacre, vice-presidente de 
Assuntos Corporativos & 
Sustentabilidade e Estraté-
gia & Desenvolvimento de 
Negócios da Mosaic Ferti-
lizantes.

Seguindo as mesmas pre-
missas das doações feitas em 
2020, a companhia adquiriu 
os produtos doados de pe-
quenos negócios, impulsio-
nando o comércio local, que 
tem sido impactado neste 
cenário atual. As cestas de 
alimentação, além de con-
tarem com alimentos não 

perecíveis, também incluem 
alimentos frescos, como hor-
taliças e frutas, pensando em 
contribuir com o aumento da 
imunidade. Já entre os insu-
mos hospitalares e de higiene 
estão máscaras, desinfetan-
tes, álcool, entre outros.

No ano passado, a Mosaic 
Fertilizantes doou o equiva-
lente a R$ 4,5 milhões, bene-
ficiando aproximadamente 
110 mil pessoas. A companhia 
mobilizou mais de 250 fun-
cionários voluntários para 
atuar na distribuição dos kits 
para instituições e famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social. Foram mais de 
270 instituições beneficiadas 
em 28 cidades. “Acreditamos 
que a solidariedade e união 
são essenciais para enfren-
tarmos momentos de crise. 
Sempre buscamos desenvol-

ver as regiões onde atuamos 
com projetos sociais de im-
pacto, e agora não poderia 
ser diferente”, completa o 
executivo.

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes 

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 fertilizantes ao ano para 
40 países, sendo uma das 
maiores produtoras globais 
de fosfatados e potássio com-
binados. No Brasil, por meio 
da Mosaic Fertilizantes, ope-
ra na mineração, produção, 
importação, comercialização 
e distribuição de fertilizantes 
para aplicação em diversas 
culturas agrícolas, ingredien-
tes para nutrição animal e 
produtos industriais. Presen-
te em dez estados brasileiros 
e no Paraguai, a empresa 
promove ações que visam 
transformar a produtividade 
do campo, a realidade dos lo-
cais onde atua e a disponibili-
dade de alimentos no mundo. 
Para mais informações, visite 
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook, Instagram 
e LinkedIn.

Prefeitura de Candeias lança edital Rolmar Duarte 
que destinará R$ 440 mil para Cultura
A Prefeitura de Candeias, através da Secretaria de Cultura 
e Turismo – SECTUR, e com a representação do Conselho 
Municipal de Política Cultural, lançou no último dia 9 de abril 
o Edital Rolmar Duarte, para Seleção de Propostas Culturais, 
que vai destinar o valor de R$ 440 mil, distribuído em 65 
propostas artísticas e culturais de pessoas com atuação de, 
pelo menos, três anos, em Candeias.  Haverá ainda na Seleção 
de Propostas Culturais uma homenagem póstuma, acolhida 
pelos familiares do escritor, historiador, teatrólogo, poeta e 
professor, Rolmar Duarte, quem dirigiu a premiada Academia 
de Arte Dramática de Candeias – Acadecan.

As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis da 00h00 
de 19 de abril às 23h59 de 18 de maio, por meio de preen-
chimento de formulário online, disponível no site oficial da 
Prefeitura de Candeias http://prefeitura.candeias.ba.gov.br, 
onde devem ser respondidos todos os itens solicitados. O cro-
nograma completo e as demais informações estão no Edital 
nº 01/2021, disponível no Diário Oficial pelo link https:sai.
io.org.br/ba/candeias/Site/DiarioOficial. Qualquer dúvida 
pode ser enviada para o e-mail editalrolmarduartecandeias@
gmail.com ou através do contato telefônico (71) 3605-5864 
ramal 206, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

O edital nº 01/2021 tomou como referência a Lei Aldir 
Blanc, que tem o objetivo de aplicar os recursos para con-
tinuidade e desenvolvimento cultural no município. Serão 
selecionadas propostas de trabalhadores e trabalhadoras da 
cultura, grupos, coletivos e entidades com sede e atuação 

em Candeias, que estimulem as manifestações culturais no 
município. 

Serão acolhidas 65 propostas, das categorias A a D, que 
variam de R$ 4 até 10 mil, com um total disponibilizado de 
recursos de 440 mil reais. As ações serão relacionadas às 
linguagens, práticas e ações culturais setoriais de Audio-
visual; Artes Visuais e Artesanato, Circo, Cultura Urbana, 
Culturas Populares Identitárias, Dança, Música, Palavra e 
Literatura, Patrimônio Histórico e Cultural, Produtores e 
Gestores Culturais, Teatro, Territorialidades – Distritos e 
Comunidades Rurais.

O prefeito Dr. Pitagoras se reuniu com agentes culturais 

Por Nailan Brasil

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

Na linha de frente contra a violência
Entre os desafios que se 
apresentam na atualidade, o 
de trabalhar pelo fim da vio-
lência doméstica e familiar 
é um dos mais urgentes. A 
Lei Maria da Penha, que 
completa 15 anos em 7 de 
agosto, apesar de ser uma 
das melhores do mundo, pois 
cria mecanismos para repri-
mir esse tipo de opressão 
e punir os seus agressores, 
ainda possui desafios para 
ser completamente posta em 
prática, porque esbarra na 
falta de políticas públicas, 
conforme destacou a própria 
farmacêutica e ativista Maria 
da Penha, que dá nome à lei, 
em carta enviada ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), no 
dia 1º de fevereiro de 2021, 
quando essa batalhadora 
completava 76 anos.

Se não bastassem as bar-
reiras socioculturais que o 
país apresenta no enfren-
tamento a essa violação de 
direitos, a pandemia do novo 
coronavírus acentuou o que 
já era difícil. De acordo com 
o Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública (2020), pu-
blicado em 19 de outubro, 
houve um aumento de 1,9% 
de ocorrências de feminicí-
dios no primeiro semestre de 
2020, com 648 casos. Já os 
registros de violência contra 

meninas e mulheres, como 
lesão corporal, ameaças e 
estupro, caíram em até 22,2% 
em relação ao mesmo período 
de 2019.

Segundo a análise do es-
tudo, a queda desses percen-
tuais assinala o aumento das 
subnotificações dos casos de 
agressão contra as mulheres 
com o início das medidas de 
distanciamento social para o 
combate à Covid-19.

E é fácil entender o por-
quê, visto que esse públi-
co ficou exposto de forma 
mais intensa e demorada a 
seus agressores, que em boa 
parte estão, como apontam 
pesquisas, no próprio lar 
ou na vizinhança: maridos, 

companheiros, namorados, 
pais e padrastos. O anuá rio 
alerta que, no mesmo perío-
do, a taxa de ligações para o 
telefone 190 (com referência 
à violência doméstica) cres-
ceu 3,8%.

Além dos canais de de-
núncia, como a Central de 
Atendimento à Mulher (Li-
gue 180), o Disque 100 (Dis-
que Direitos Humanos) e o 
aplicativo Direitos Humanos 
BR, muitas organizações 
do Terceiro Setor tem se 
engajado no apoio direto a 
mulheres que sofrem algum 
tipo de violação de direitos. 
Dentre elas, o Instituto Maria 
da Penha, Apolônias do Bem, 
União de Mulheres da Ameli-

nha Teles, Instituto Patrícia 
Galvão, assim como o projeto 
As Justiceiras.

Rede de apoio contra o 
ciclo de violência

A Legião da Boa Vontade 
(www.lbv.org) soma esforços 
junto a essas e tantas outras 
instituições, trabalhando na 
proteção básica da Assistên-
cia Social, cujas premissas 
são a prevenção e o reconhe-
cimento das vulnerabilidades 
e riscos sociais, ”quando a 
violação ocorre, nosso papel 
ao identificar a situação é 
mobilizar a rede socioassis-
tencial para as soluções e os 
desdobramentos do Sistema 
de Garantia de Direitos”, ex-
plica Wilson Bigas, gerente 
do Departamento Socioassis-
tencial da Entidade.

Durante a pandemia, gra-
ças ao acompanhamento 
psicossocial realizado, que 
se utiliza da técnica de abor-
dagem denominada Escu ta 
Qualificada, na qual assis-
tentes sociais, psicólogas e 
pedagogas da Entidade fazem 
contato telefônico a cada 15 
ou 30 dias com os atendidos 
da LBV ou atendem à pessoa 
que chega à unidade, a equipe 
toma conhecimento da situ-
ação delas, buscando saber 
se há alguma necessidade 
específica em que possam co-
laborar, se estão precisando 
de informação de utilidade 
pública, bem como verificar 

se casos de violência domés-
tica, como tortura, maus-
tratos, privação de liberdade, 
abandono, isolamento, entre 
outras graves situações, têm 
ocorrido ou se perpetuado.

O atendimento não é pon-
tual. Ele faz parte de um pro-
cesso contínuo e permanente, 
no qual a equipe técnica da 
LBV — além de encaminhar 
a mulher agredida a órgãos 
da rede de proteção à vítima 
de violência — acompanha 
diretamente com o Siste-
ma de Garantia de Direitos 
a evolução do caso, bem 
como mantém contato com 
a própria usuária, a fim de 
verificar se ela conseguiu 
o serviço, se teve alguma 
dificuldade de acesso, entre 
outras questões. Tudo isso 
para que possa resgatar suas 
potencialidades e voltar o 
olhar para o autocuidado e 
para seus projetos de vida.

Correias Industriais 
Molas para Carretas e Vans

 Ar Condicionado Travas Elétricas 
Motores e Bombas 

Mangueiras Hidráulicas 
Alinhamento de Balanceamento

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

Candeias-Bahia

Por Leila Marco
Foto: Kauã Roger

Exemplo do resultado 
desse trabalho é J., 44 anos, 
residente na capital potiguar, 
que, depois de duas décadas 
sofrendo agressões do ma-
rido (conheça mais de sua 
história na p. 22), conseguiu 
autonomia financeira para 
romper o ciclo de violência 
no lar. ”Obrigada à LBV, 
pois, quando mais precisei, 
encontrei apoio. Faltava até 
comida em casa para dar 
aos meus filhos, chego a me 
emocionar [ao lembrar] dos 
dias mais difíceis que passei 
e ao ver como foi bom ter 
tido essa oportunidade [na 
Instituição]. Por essa e outras 
coisas que eu amo a LBV. 
Tenho um carinho especial 
pelos profissionais; é muito 
importante procurar e encon-
trar ajuda em um momento 
tão difícil”, ressalta.

Georgem Moreira da Silva 
CRC 15210 - BA

Rua Santo Antônio Esquina com a 13 de Maio, 1º Andar
 Fone: (71) 3601-2089 /98876-1871 (ZAP) / Candeias-Ba.

#Escrita Contábil#Fiscal 
#Pessoal#Imposto de Renda

ABERTURA DE EMPRESAS

Acesse e divulgue
www.jornalocandeeiro.com.br

Os colaboradores da LBV estão sempre dispostos
a prestarem solidarieade às vítimas a violência

PEÇAS E SERVIÇOS 
PARA TODAS AS 
MARCAS DE VEÍCULOS

Por  Fernanda Salatini
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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

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para Ex-
cursões, 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

Central de Atendimento ATT 
(71) 3432-1000

O estudante Helder dos San-
tos Lima, 19 anos, do muni-
cípio de Xique-Xique, está 
entre os 28 estudantes do 
país que conquistaram a nota 
1000 na Redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), em meio a cerca de 
2,4 milhões de candidatos 
que fizeram as provas do 
último exame. Esta é a ter-
ceira vez que ele alcança bom 
desempenho na redação, o 
que já contribuiu para o seu 
ingresso no curso de Direito, 
em 2020, na Universidade 
Federal de Goiás.

Filho da professora Ju-
liana, da rede municipal, e 
do porteiro Nilton, Helder é 
só orgulho dos pais por todo 
apoio que sempre deram a 
ele para estudar. “Venho de 
uma família simples em que 
poucos tiveram acesso ao 
estudo, mas, mesmo assim, 
sempre fui estimulado a estu-
dar para garantir o melhor no 
meu futuro. Estou muito feliz 
e grato, principalmente aos 
meus pais, Juliana e Nilton, 
que sempre me deram incen-
tivo para eu atingir esta con-
quista. Tive uma boa base no 
Colégio Modelo Luís Eduardo 
Magalhães, em Xique-Xique, 
onde conclui o Ensino Médio, 
e atribuo a minha conquista 

Estudante baiano está entre os 
28 do país que alcançaram nota 
1000 na Redação do Enem

 Helder dos Santos Lima Cairu é um dos quatro municípios no Brasil a fazer par-
te do Programa de Promoção do Turismo Sustentável

também ao meu permanente 
interesse pelo conhecimen-
to”, revela.

Helder conta que, em 
2018, passou a ter uma rígida 
rotina de estudos nos três 
turnos: pela manhã estudava 
Português e treinava redação, 
em casa; pela tarde frequen-
tava as aulas do colégio; e 
à noite fazia o cursinho do 
UPT, programa do Governo 
do Estado da Bahia que se 
destina ao fortalecimento das 
aprendizagens e à preparação 
dos estudantes concluintes e 
egressos das redes públicas 
de ensino estadual e munici-
pais para os processos sele-
tivos de ingresso no Ensino 
Superior. 

“Naquele ano, fiz o Enem 
pela primeira vez e alcan-
cei 680 pontos na redação, 
passando em primeiro lugar 
no curso de Direito da Uni-
versidade Federal de Goiás. 
Em 2019, mesmo já tendo in-
gressado no Ensino Superior, 
continuei fazendo o Enem, 
quando tirei 880 na redação 
e, no ano passado, alcancei 
a nota máxima na redação”, 
celebrou.

Nascido em Xique-Xique, 
onde sempre morou, Helder 
também teve residência fixa 
em Gameleira do Assuruá, 
no município de Gentio do 
Ouro, onde estudou por todo 
o Ensino Fundamental. Já o 
1° e 2° ano do Ensino Médio 
foram cursados no Colégio 
Estadual Maria Quitéria, 
localizado em Itajubaquara, 
outro distrito de Gentio do 
Ouro.

Por Fernanda Matos
Foto: Márcio Filho

O Braseiro A Melhor Comida a Quilo 
da Região

Rua Treze de Maio, 1º Andar / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia 

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

RESTAURANTE

Com o propósito de criar um 
projeto que busca desenvol-
ver o turismo sustentável nos 
imóveis e áreas da União espa-
lhados pelo país estiveram de 
14 a 16 de abril no município 
de Cairu representantes dos 
Ministérios do Turismo e o da 
Economia. O município com 
seus encantos, a exemplo de 
Morro de São Paulo, Boipeba 
e Moreré é um dos quatros 
escolhidos no Brasil a fazer 
parte do Programa de Promo-
ção do Turismo Sustentável, 
ao lado de Florianópolis (SC), 
Angra dos Reis (RJ) e Mara-
gogi (AL).

Recepcionados pelo pre-
feito do município, Hildécio 
Meireles, estiveram no destino 
os Secretários Especiais de De-
sestatização, Desinvestimento 
e Mercados do Ministério da 
Economia – SEDDM/ME, 

Diogo Mac, o Secretário de 
Coordenação e Governança 
do Patrimônio da União do 
Ministério da Economia – 
SPU-SEDDM/ME, Mauro 
Filho, a Diretora de Relações 
com Investidores da Secretaria 
Especial de Desestatização, 
Desinvestimento e Mercados 
do Ministério da Economia – 

SEDDM/ME, Marília Garcez 
e o Superintendente do Pa-
trimônio da União da Bahia 
– SPU/BA, Antônio Eduardo 
Abreu, pelo Ministério da 
Economia. 

O Ministério do Turismo 
enviou o Diretor de Atração 
de Investimentos da Secre-
taria Nacional de Atração de 

Investimentos, Parcerias e 
Concessões do Ministério do 
Turismo – Mtur, João Daniel 
Ruettimann e a Coordenadora-
Geral de Aproveitamento Tu-
rístico de Ativos de Domínio 
Público da Secretaria Nacional 
de Atração de Investimentos, 
Parcerias e Concessões do 
Ministério do Turismo – Mtur, 
Clarissa Xavier. 

A equipe visitou áreas para 
iniciar um projeto-piloto, que 
busca desenvolver um modelo 
de gestão dos eventuais servi-
ços ofertados de maneira or-
denada e descentralizada em 
áreas inalienáveis da União, 
em parceria com a iniciativa 
privada, e identificar imóveis 
com potencial turístico em 
desuso para concessão ou 
venda.

Fonte: Ascom/SEC

Esta é a linda primeira praia em Morro de São Paulo

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

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!
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São mais de 40 anos de bons serviços prestados no estado da Bahia 

A produção de cereais, le-
guminosas e oleaginosas es-
timada para 2021 alcançou 
mais um recorde, devendo 
totalizar 264,9 milhões de 
toneladas, 4,2% (10,7 milhões 
de toneladas) acima da obtida 
em 2020 (254,1 milhões de 
toneladas).

As informações são do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, divulgado 
no último dia 8 de abril, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

A previsão para a safra 
de soja deve atingir mais um 
marco inédito, com 131,8 
milhões de toneladas. Se-
gundo o gerente da pesquisa, 
Carlos Barradas, a demanda 
aquecida e o dólar em alta 
têm favorecido a comercia-
lização da soja e incentivado 
os produtores a aumentarem 
o plantio.

Conforme o IBGE, no fi-
nal de março de 2021, a saca 
de 60 quilos do produto foi 
comercializada a R$ 173,3, 

IBGE prevê safra recorde de 264,9 
milhões de toneladas para 2021

3,49% acima do mês ante-
rior. Na região integrada por 
Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia (Matopiba), quase 
todos os estados apresentam 
aumentos expressivos na pro-
dução, como o Piauí (15,6%), 
a Bahia (7,6%) e o Maranhão 
(3,8%). A exceção é o Tocan-
tins (-6,3%).

“A colheita da soja está 
perto de ser concluída na 
maioria das unidades da fede-
ração, mas está com atraso em 
relação ao ano anterior, que 
foi causado pelo plantio tardio 
devido à estiagem no início da 
primavera. Com o retorno das 
chuvas, a partir de dezembro, 
as lavouras se recuperaram e 
a cultura se desenvolveu de 
maneira satisfatória”, disse o 
pesquisador, em nota.

De acordo com ele, em-
bora atualmente o excesso 
de chuvas venha causando 
problemas em alguns estados, 
tanto na colheita quanto no 
escoamento da safra, restam 
poucas áreas a serem colhidas 

e a produção da oleaginosa 
deverá ficar 8,5% (10,3 mi-
lhões de toneladas) acima da 
de 2020.

Produção de uvas
Além dos grãos, o IBGE 

também destacou o aumento 
na produção de uvas. A esti-
mativa da produção em março 
foi de 1,7 milhão de toneladas, 
crescendo de 4,9% em relação 
ao mês anterior e de 18,7% 
em relação a 2020, o que se 
deve ao bom rendimento das 
lavouras.

Em março, a produção 
do Rio Grande do Sul, res-
ponsável por 56,5% da safra 
nacional de uvas, foi reava-
liada com crescimento de 
8,5% em relação à estimativa 
anterior e de 29,2% frente a 
2020, alcançando 950,2 mil 
toneladas.

“As condições de estiagem, 
combinadas com grande am-
plitude térmica diária, de dias 
quentes e noites frias, ocorri-
das no final da primavera e 

início do verão, não anteci-
param o ciclo e foram muito 
favoráveis para a quantidade 
e a qualidade enológica das 
uvas precoces. O consumo 
de vinho durante a pandemia 
de covid-19 cresceu bastante, 
reduzindo os estoques comer-
cializáveis de uva. Mas as co-
operativas do Rio Grande do 
Sul esperam recompor esses 
estoques durante o ano, bem 
como o estoque de passagem 
até a próxima colheita”, afir-
mou Barradas.

Segundo o levantamento, 
outras unidades produtoras 
também esperam crescimen-
to da produção em relação 
a 2020, como Pernambuco 
(15,3%) e Bahia (8,9%), es-
tados em que se localiza o 
Vale do São Francisco e que, 
junto com o Rio Grande do 
Sul, respondem por 82,6% 
da produção nacional de uva. 
Enquanto no Sul a maior par-
te das uvas tem como destino 
a produção de sucos, no Nor-
deste, a maior parte vai para 
o consumo de mesa.

Na informação do levanta-
mento de março em relação à 
de fevereiro, destacaram-se 
as variações positivas nas 
produções de trigo (8,1% ou 
541,6 mil toneladas), cevada 
(7,9% ou 31,3 mil toneladas), 
feijão de 1ª, 2ª e 3ª safra 
(0,8%, 5,0% e 1,7%, somando 
77 mil toneladas), uva (4,9% 
ou 78,4 mil toneladas), sorgo 
(2,4% ou 67,5 mil toneladas), 
soja (1,1% ou 1,4 milhão de 
toneladas) e arroz (0,9% ou 
100,3 mil toneladas).

São esperadas quedas na 
produção do milho de 1ª e 
2ª safra (-1,5% e -0,1% ou 
471,2 mil toneladas) e da aveia 
(-0,3% ou 2,5 mil toneladas).

Terminais hidroviários de Barra Grande 
e de Maraú passam por recuperação

Fonte: Agência Brasil

Soja deve atingir mais um marco inédito / Foto: Rayton Alves Agência ANA

Por Ana Cristina Campos 

Os terminais hidroviários 
de Barra Grande e de Ma-
raú Sede, ambos localizados 
no município de Maraú, são 
considerados um dos mais 
importantes da Costa do Den-
dê. A região que recebe uma 
média de 758 mil visitantes 
por ano, segundo a Secretaria 
de Turismo da Bahia (Setur). 
Os equipamentos, muito utili-
zados por moradores e, princi-
palmente, por turistas passam 
por recuperação na estrutura. 
O serviço é realizado pela Se-
cretaria de Infraestrutura do 
Estado (Seinfra).

O equipamento de Barra 
Grande está sendo ampliado 
e recuperado e um novo atra-
cadouro é construído. As obras 
também são feitas no píer fixo 
e no atracadouro já existente. 
Os serviços se encontram com 
10% de execução. No terminal 

Fonte e foto: Seinfra

de Maraú, as ações estão em 
fase inicial. O píer fixo, o atra-
cadouro flutuante e a passarela 
articulada para a travessia dos 
passageiros do sistema passam 
por requalificação. A previsão 
de conclusão de ambas é no 
segundo semestre deste ano. 
O investimento total é de R$ 
2,1 milhões.

O secretário estadual de 
Infraestrutura, Marcus Ca-
valcanti, destaca mais obras 

que serão iniciadas em breve 
em terminais hidroviários 
baianos. “A construção do 
receptivo do Atracadouro de 
Camamu está em processo 
licitatório. A próxima etapa é 
a de contratação da empresa 
que vai realizar o serviço. O 
edital para a recuperação do 
Atracadouro de São Tomé de 
Paripe deve ser publicado ain-
da neste mês de abril”, ressalta 
o secretário.

Terminal hidroviário de Barra Grande, em Marau

Academia de Letras de São Francisco 
do Conde empossa nova Diretoria e 
comemora 10 Anos de Fundação

Jotta Fonseca é o novo 
presidente da Acaemia 
de letras de SFC

Em Sessão Solene realizada 
dia 31 de março, a Academia 
de Letras de São Francisco do 
Conde, uma das mais atuan-
tes na Bahia, comemorou o 
seu Decenário e deu posse a 
nova Diretoria, que agora tem 
como Presidente o Poeta Jotta 
Fonseca, vice Átila Santana 
e Secretária, a escritora Ana 
Clara, eleitos para o triênio 

2021 a 2024. A data também 
comemora o aniversário de 
nascimento de Mario Augus-
to Teixeira de Freitas, filho 
do município e fundador do 
IBGE, que completaria 131 
anos.

A solenidade foi realizado 
por vídeo conferencia em 
função da pandemia, com a 
participação de convidados 
ilustres, músicos artistas, polí-
ticos e intelectuais. A Doutora 
Mirian Carneiro. Diretora da 
Universidade Federal UNI-
LAB - Campus dos Malês, 
representou a Comunidade 
Acadêmica e fez questão de 
ressaltar a importância de uma 
entidade como é a Academia 
de Letras para o fomento da 
atividade intelectual e colocou 
a Universidade a disposição na 
construção do conhecimento.

Jotta Fonseca, em seu dis-
curso de posse, reafirmou seu 
compromisso de trabalhar 
junto a entidade para tirar 
do anonimato muitos pensa-

dores que ainda precisam ser 
conhecidos e reconhecido. 
Disse também que irá traçar 
uma agenda com as autori-
dades competentes, visando 
estabelecer uma parceria com 
a Academia de Letras para dar 
funcionalidade a Casa Museu 
Teixeira de Freitas, patrono 
da Confraria. “Precisamos 
manter viva a nossa memória 
com a preservação do nosso 
patrimônio artístico cultural” 
afirmou o presidente. 

Sobre o tema preservação, 
vale lembrar que a Academia 
de Letras teve uma importante 
participação na campanha 
para o início da Restauração 
do Convento de Santo Antô-
nio, como lembrou a Profes-
sora Ana Clara. 

Nós do Jornal o Candeeiro, 
registramos nossas home-
nagens aos empossados, em 
especial ao seu Presidente 
Jotta Fonseca que também  é 
colunista desse periódico, o 
que muito nos orgulha.

Defesa Civil de Candeias 
acompanha pontos 
críticos da cidade para 
evitar alagamentos e 
deslizamentos de terra

O grupo de trabalho da De-
fesa Civil tem acompanhado 
os pontos do município onde 
existem riscos de deslizamen-
to de terra e de alagamentos, 
desde a madrugada do último 
dia 8 de abril. De acordo com 
o superintendente Abdoral Jú-
nior, o trabalho preventivo de 
macrodrenagem de córregos e 
proteção de encostas começou 
em janeiro.

“Hoje temos 17 ocorrências 
em andamento e a Defesa Civil 
está acompanhando de perto 
com seus agentes. Fazendo um 
balanço, os riscos diminuíram 
com o trabalho antecipado que 
fizemos há 60 dias”. Abdoral 
acrescentou que as ocorrên-
cias diminuíram por conta da 
proteção das encostas com 
lonas e dos trabalhos em an-
damento de drenagem em 
vários bairros, por parte da 
Secretaria de Infraestrutura 
e Obras.

O Boletim da Defesa Civil 
informou até às 12h: 32,9 mm 

Por Nailan Brasil
Foto: Rafael dos Anjos

de chuva, 30 atendimentos 
telefônicos e 16 atendimentos 
presenciais. As ocorrências de 
alagamentos foram cinco, sen-
do na Pitanga, Santo Antônio, 
Centro e Malembá e um desa-
bamento de muro no distrito 
de Passé. A Defesa ainda fez 
02 vistorias em moradias e 
16 coberturas de encostas em 
andamento.

Os índices pluviométricos 
mostraram que choveu, em 
média, 32 milímetros na ci-
dade, desde a madrugada até 
às 8h da manhã, quantidade 
que foi avaliada para o dia 
inteiro. A previsão é que con-
tinue chovendo o dia inteiro e 
durante o fim de semana, com 
melhora no domingo. A Defesa 
Civil atende em plantão de 24 
horas pelos telefones (71) 3601-
6016 e 3605-2574 durante o 
dia. Para ocorrências durante 
a noite os telefones são 199 e 
98715-2693.

Trabalhos preventivos vem sendo feito por equipes da 
Defesa Civil de Candeias para evitar acidentes

A automedicação, especial-
mente nesse momento de 
pandemia, tem preocupado 
autoridades sanitárias em 
todo o mundo. “É preciso que 
as pessoas se conscientizem 
dos riscos reais dessa prática, 
que pode causar reações gra-
ves, inclusive óbitos”, alertou 
a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) em 
comunicado.

Ainda segundo a Agência, 
essa avaliação é feita a partir 
de critérios técnico-científicos, 
de acordo com o paciente e o 
conhecimento da doença: “todo 

BARÃO EMPREENDIMENTOS

Anvisa alerta para riscos 
da automedicação

medicamento apresenta riscos 
relacionados ao seu consumo, 
que deve ser baseado na relação 
benefício-risco. Ou seja, os be-
nefícios para o paciente devem 
superar os riscos associados ao 
uso do produto”.

Para se ter uma ideia da 
dimensão e da gravidade do 
problema, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
estima que mais de 50% de 
todos os medicamentos são 
prescritos, dispensados ou 
vendidos de forma inade-
quada. Além disso, metade 
de todos os pacientes não faz 

uso dos medicamentos corre-
tamente.

Notificação
Para identificar novos riscos 

e atualizar o perfil de segurança 
dos medicamentos, a Anvisa 
lembra que é imprescindível 
que profissionais de saúde e ci-
dadãos notifiquem as suspeitas 
de eventos adversos, mesmo 
sem ter certeza da associação 
com o medicamento.

Os eventos devem ser no-
tificados pelo VigiMed. “A 
qualidade dos dados inseridos 
no sistema é fundamental 
para subsidiar a análise pe-
las equipes especializadas. É 
importante identificar o pro-
duto e informar o fabricante 
e o número do lote”, orienta 
a Anvisa.

Fonte: Agência Brasil

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, compe-
tênciae responsabilidade. Está presente na Construção 
Civil, no setor de Terraplanagem, no ramo de Hotela-
ria e nalocação de máquinas e equipamentos pesados.
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Primeiro trem do VLT do subúrbio 
está pronto e é apresentado na 
China, por videoconferência
O primeiro dos 28 trens que 
compõem o VLT, equipamen-
to que vai substituir o trem 
do subúrbio em Salvador, 
está pronto e foi apresentado 
durante um evento virtual na 
manhã do último dia  8 e abril, 
com a presença do governador 
Rui Costa, do vice-governador 
João Leão, do secretário de 
Desenvolvimento Urbano do 
Estado, Nelson Pelegrino, e 
de representantes da empresa 
BYD, responsável pela cons-
trução do trem, e do governo 
chinês. O equipamento foi 
construído na sede da BYD, 
na China, e será o primeiro 
skyrail sobre o mar do mundo. 
O VLT do Subúrbio é fruto de 
uma parceria público-privada 
entre o Governo da Bahia e a 
Skyrail Bahia, empresa res-
ponsável pela implantação 
e operação do VLT. Para o 
governador Rui Costa, a apre-
sentação foi um momento de 
“profundo orgulho”. “Come-
moro junto com todos vocês 
e com certeza como o povo da 
Bahia mais uma parceria com 
o povo chinês. Fica claro que o 
Brasil é um país com enorme 
potencial e que, com diploma-
cia e união entre os povos, nós 
podemos fazer parceria em 
várias áreas”. 

O governador lembrou 
que teve a oportunidade de 
visitar a fábrica da BYD, na 
China, para viabilizar o pro-
jeto. “Após colocarmos a 
Bahia como segundo maior 
extensão de metrô do Brasil, 
agora damos um passo lar-
go para a modernização do 
transporte, com esse veículo 
que vai substituir um trem 
da década de 40, e que não 
apresentava mais condições 
de conforto nem de veloci-
dade”, declarou. Rui acres-
centou que o novo modal é 
ecologicamente sustentável. 
“Ganham o meio ambiente e 
as cidades da Região Metro-
politana, com um novo vetor 
de desenvolvimento social e 
inclusão, na medida em que 
vamos gerar renda e emprego 
para ao população”.  

Rui Costa expressou o 
desejo de realizar outras par-
cerias com empresas chine-
sas. “Quero destacar a nossa 
parceria com a Railway, che-
gamos a instalar câmeras com 
medição de temperatura nos 
terminais do metrô e do aero-
porto, para monitorar a Co-
vid-19. Ontem fiz uma reunião 
sobre o vídeo-monitoramen-
to, tecnologia que conheci nas 

cidades chinesas, a serviço da 
segurança pública. Tivemos 
a assinatura do contrato e 
essa semana já depositamos 
a primeira parcela de R$ 250 
milhões para a construção 
da Ponte Salvador-Itaparica. 
Nos próximos dias teremos 
a licitação da Fiol, que agora 
finalmente terá sua conclusão 
junto com o Porto Sul”.

   
Ônibus elétricos  

O governador afirmou que, 
ainda na sua gestão, pretende 
iniciar a substituição, em 
Salvador, da frota de ônibus 
movidos a diesel por ônibus 
elétricos. “São equipamentos 
modernos, que trarão confor-
to, modernização do modal de 
transporte, com um sistema 
tão importante quanto o me-
trô e o VLT, pois os ônibus 
elétricos alimentam esses 
transportes de massa com o 
mesmo padrão tecnológico e 
de conforto”.  

O governador declarou 
sua admiração pelo avanço 
tecnológico e social chinês. 
“A China está erradicando a 
pobreza e a fome, um pro-
cesso que avança na econo-
mia, mas que tem foco nas 
pessoas, na erradicação da 
pobreza no planeta. É possível 
o Brasil acompanhar e fazer 
mais parcerias com a China e 
com outras nações. Fica aqui 
expressa a minha admira-
ção e compromisso para que 
possamos avançar em novas 
parcerias”.  

Para o vice-governador e 
secretário do Desenvolvimen-
to Econômico, João Leão, o 
VLT é mais uma vitória do Go-
verno da Bahia. “Eu fico muito 
feliz, isso se iniciou lá atrás, 
com conversações, diálogos, 

tivemos uma ajuda muito 
grande do governo chinês 
para a implantação do VLT, 
para o projeto da Ponte Salva-
dor Itaparica. Quero lembrar 
que o VLT é um exemplo ao 
Brasil, quando dois países se 
juntam, querem o desenvolvi-
mento, isso é de uma impor-
tância fundamental”. 

  
Cidadania, emprego e 
renda  

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
do Estado, Nelson Pelegri-
no, o VLT vai revolucionar 
a mobilidade do Subúrbio 
Ferroviário. “Nós temos em 
torno de 600 mil pessoas 
que vivem no Subúrbio Fer-
roviário, das quais cerca de 
200 mil se deslocam todos 
os dias, principalmente em 
direção à região do Iguatemi 
ou à região central da cidade. 
Quem mora em Paripe, por 
exemplo, pode demorar até 
duas horas para chegar à 
Pituba. Essas pessoas terão a 
opção de fazer esse percurso 
em 50 minutos de forma segu-
ra e muito confortável. Hoje o 
metrô dá essa oportunidade a 
400 mil pessoas que são des-
locadas diariamente e o VLT 
estenderá isso aos moradores 
do subúrbio”.   

Pelegrino destacou que 
devido à dificuldade e à de-
mora do transporte, atual-
mente as pessoas chegam a 
perder empregos nas regiões 
centrais da cidade. “O VLT 
vai facilitar a vida de quem 
trabalha no comércio, nos 
setores de serviço e domés-
tico. Com uma tarifa apenas, 
será possível pegar VLT e 
ônibus, será uma tarifa in-
tegrada. Somente a obra do 

monotrilho vai gerar cerca de 
2.250 empregos diretos e, na 
operação, mais 600 postos de 
trabalho, sem falar da moder-
nização urbana. O VLT leva a 
mobilidade e o parque linear, 
que vai contar com um traça-
do paisagístico urbano, com 
ciclovia, praças, academias 
da saúde, proporcionando 
mobilidade e cidadania”.

Pelegrino destacou que o 
Governo da Bahia passou um 
ano providenciando as licen-
ças, elaborando os projetos 
executivos e fazendo a sonda-
gem do solo, que no subúrbio 
é de massapé. “Já fizemos 
um teste de escavação e de 
carga, já sabemos o ponto de 
estabilidade. Já paralisamos 
o trem do subúrbio e estamos 
concluindo a retirada da rede 
elétrica e dos trilhos, para 
começar o início da fundação. 
As formas para as vigas já fo-
ram adquiridas na Itália pela 
Skyrail e já estão no Brasil.

    
Veículo Leve de 
Transporte

Classificado como veículo 
leve de transporte do tipo 
monotrilho, o VLT funciona-
rá com base em 25 paradas 
em duas linhas, beneficiando 
cerca de 600 mil pessoas que 
vivem na região do Subúrbio. 
O modal trará agilidade e 
conforto aos passageiros por 
meio de um sistema composto 
por carros elétricos e energia 
100% limpa, desenvolvido 
pela Skyrail Bahia. No total, 
estão sendo investidos cerca 
de R$ 2,5 bilhões na constru-
ção do sistema.

Por Raul Rodrigues

O VLT funcionará com base em 25 paradas em duas linhas, beneficiando cerca de 
600 mil pessoas que vivem na região do Subúrbio / Foto: BYD / Divulgação
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Educação emocional e a 
integralidade do sujeito

Por Tiago Piñeiro Martins 

Muito se discute sobre Educação 
Integral, porém normalmente 
se resume o tema à ampliação 
da carga horária e a inclusão de 
atividades no turno oposto. Mas, 
uma educação integral vai além 
de simples aditamento do tempo 
da criança na escola. 

Essa jornada ampliada nas 
escolas integrais é válida, principalmente por inserir 
atividades culturais, físicas e profissionalizante nas 
atividades curriculares dos alunos. No entanto, vale 
ressaltar a diferença desta ampliação à uma educação 
integral, onde a escola se preocupa nas dimensões do 
aluno como ser humano em sua integralidade. 

Na educação integral a escola não deve se preocupar 
apenas com a dimensão intelectual de seus alunos. Essa 
formação deve atingir as demais dimensões desse edu-
cando: Emocional, Física e Espiritual. Vale o destaque 
que, pela obrigatoriedade da inclusão da educação física 
na educação básica, a dimensão física acaba sendo con-
templada, mas, de uma forma individualizada e não na 
integralidade da formação. 

Esse é um dos grandes desafios da educação contem-
porânea, ver essas crianças em sua individualidade e 
integralidade, ou seja, são únicas e completas em suas 
dimensões. Logo, problemas em uma dessas dimensões, 
pode acabar afetando diretamente as demais. Problemas 
emocionais podem impactar o desenvolvimento inte-
lectual e o desempenho nas atividades de linguísticas, 
lógica matemática, nas ciências: humanas e biológicas. 
Assim, como possíveis agruras emocionais podem in-
cutir em reações na dimensão física, onde uma angústia 
passa rapidamente do simples “frio na barriga” para 
sintomas de enfermidades. 

A educação emocional desenvolve duas das nossas 
inteligências: intrapessoal e interpessoal, assim vamos 
nos conhecer melhor, sabendo dos nossos limites e ha-
bilidades e entender o contratempo que o outro também 
está passando. Um equilíbrio necessário entre a emoção 
e a razão, quando através da cognição podemos ter a 
capacidade de compreender a perspectiva psicológica 
das outras pessoas; e na afetividade desenvolvemos 
a habilidade de experimentar reações emocionais por 
meio da observação da experiência alheia. 

Quando investimos na Educação Emocional, conse-
guimos defrontar com situações desconfortáveis que, 
com frequência, resultam em discussões e agressões 
a outras pessoas de forma mais equilibrada, evitando 
surgimento de traumas, provenientes de dificuldades 
cotidianas. Esse investimento colabora com a tomada 
de consciência, permitindo uma autoavaliação e análise 
da situação. 

A ausência da Educação Emocional na formação das 
nossas crianças e jovens acabam agravando problemas 
de relacionamento social que podem ser identificados 
no retraimento ou agressividade, além da ansiedade, 
depressão e atingir diretamente a dimensão intelectual 
com problemas de concentração e raciocínio.

Em crescimento no Brasil, cultura do trigo se 
beneficia de fertilizantes de alta performance
A tecnologia aplicada ao cam-
po, que contribui para o au-
mento da produtividade, vem 
tornando o plantio de trigo na 
safra de inverno uma opção 
bastante atraente para o agri-
cultor brasileiro. Além disso, a 
cotação no mercado nacional 
do cereal, um dos itens princi-
pais das dietas das pessoas em 
todo o mundo, também contri-
bui para que sua produção seja 
atraente.
Segundo dados da Conab 
(Companhia Nacional de 
Abastecimento), a área de 
trigo cresceu 14,8% no Brasil 
na última safra em relação ao 
ano anterior. A produtividade 
cresceu em 5,4%, maior volu-
me desde 2000.

Tradicionalmente culti-
vado na região Sul do país, o 
trigo tem conquistado espaço 
em outras regiões e tem se 
mostrado um importante alia-
do para o sistema produtivo, 

contribuindo para a produção 
de soja, pois o plantio direto na 
palha, reduz o estresse hídrico 
e ajuda a incrementar a fertili-
dade do solo. 

A nutrição das plantas, aliás, 
é um dos principais aspectos 
a serem observados no ganho 
de produtividade do trigo. E a 
escolha correta do fertilizante e 
sua aplicação equilibrada e ajus-
tada garantirá um aumento no 
perfilhamento, incremento no 
número de espigas e nutrientes 
suficientes para o enchimento 
dos grãos.

Existem, sim, tecnologias 
em fertilizantes que reúnem 
nutrientes em proporções ade-
quadas para contribuir com a 
rentabilidade. Um exemplo de 
alta performance que pode ser 
utilizado na lavoura de trigo é o 
MicroEssentials, uma fórmula 
exclusiva da Mosaic Fertili-
zantes, criada para aumentar 
a eficiência da absorção de 

nutrientes do início ao fim do 
ciclo da cultura, levando as 
plantas a atingirem todo o seu 
potencial produtivo.

MicroEssentials é compos-
to por Nitrogênio amoniacal, 
Fósforo de alta solubilidade 
- decisivos na adubação de tri-
go- e duas formas de Enxofre 
no mesmo grânulo. Assim a 
cultura tem um fornecimen-
to imediato vindo do sulfato 
e um fornecimento gradual 
vindo do enxofre elementar, 
assegurando a nutrição desde a 
emergência até a colheita.

Bem nutridas desde o iní-
cio, as plantas respondem 
com rápido desenvolvimento 
inicial e definem um poten-
cial produtivo mais elevado. 
Resultados em 68 campos de-
monstrativos, mostraram que 
áreas adubadas com MicroEs-
sentials tiveram incremento 
médio de 4,6 sc/ha (sacas por 

hectare) de 2017 a 2020. 
O fertilizante também ga-

rante excelente qualidade 
física de um produto estável, 
seco e solto, sendo muito fácil 
para se manusear. A estabi-
lidade também faz com que 
o MicroEssentials apresente 
uma ótima fluidez tanto na 
aplicação no sulco, quanto a 
lanço, permitindo regulagens 
duradouras, sem necessidade 
de novas paradas para limpe-
zas ou novas regulagens no 
implemento agrícola. Dessa 
forma há também menos para-
das para abastecimento.

Por ter nitrogênio, fósforo 
e enxofre no mesmo grânulo, 
a distribuição é uniforme, 
o que levará a uma lavoura 
mais homogênea, com melhor 
pegamento de florada, maior 
sanidade, maior enchimento 
e peso de grãos, e, portanto, 
plantas com maior potencial 
produtivo.

Por Fernando Hansel

Deputado Angelo Almeida soli-
cita coleta seletiva de materiais 
recicláveis nos órgãos do Estado
O deputado estadual Angelo 
Almeida solicitou ao gover-
nador Rui Costa, por meio de 
indicação apresentada à As-
sembleia Legislativa da Bahia 
(ALBA), que seja instituída 
a coleta seletiva e o cadastro 
de cooperativas de catadores 
para recolhimento dos ma-
teriais recicláveis no âmbito 
da Administração Pública do 
Estado da Bahia.

De acordo com o parla-
mentar, o artigo 225 da Cons-
tituição assegura que “todos 
têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o de-
ver de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras 
gerações”.

“É sabido por todos que 
a coleta seletiva de lixo é um 
instrumento de baixo custo, 
que visa preservar o meio am-
biente, posto que a separação 
dos matérias recicláveis evita 
a contaminação dos materiais 
reaproveitáveis fazendo com 

Deputado Angelo Almeida

que o que seria lixo possa 
vir a ser uma fonte de renda 
para centenas de baianos”, 
justificou.

Ainda segundo Angelo, “o 
ato de reciclar tornou-se ação 
indispensável, principalmente 
em decorrência do alto consu-
mo, associado à diminuição 
da vida útil dos acessórios e 
uma crescente preocupação 
ambiental para uma melhor 
qualidade de vida”. 

O deputado defende que a 
implantação da coleta seletiva 
nos órgãos, junto com o ca-
dastro das cooperativas, será 
um importante impulsiona-
dor para esses trabalhadores. 
“Eles fazem um serviço de 
grande utilidade pública para 
nós e para as futuras gera-
ções”, afirmou.

* Fernando Dubou Hansel, 
agrônomo sênior da Mosaic 
Fertilizantes.
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