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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Em apenas 5 meses desse ano, a Covid já causou
mais mortes em Candeias doque todo o ano de 2020

Os números da pandemia do
novo coronavírus em Candei-
as, mostram a tendência de
aumento de mortes esse ano
ferificada em toda a Bahia e
em alguns estados do Brasil.
Para se ter uma ideia da gra-
vidade da doença em 2021,
basta comparar os óbitos re-
gistrados entre abril e dezem-
bro do ano passado, com ja-
neiro e maio desse ano.

Em Candeias, do início de
abril, quando foi registada a
primeira morte no município
causada pela Covod-19, até 30
de dezembro de 2020 (ver bo-
letim ao lado) foram contabi-
lizados 67 óbitos. Enquanto
que de 1º de janeiro até hoje
(24) de maio de 2021, quando
fechamos essa edição do jor-
nal, o número de mortes con-

tabilizadas chegou a 77, dez
óbitos a mais do que o ano
passado.

Se fizermos uma média
mensal de mortes, chegare-
mos a um número alarmante.
Enquanto nos noves meses de
2020 morreram 67 pessoas,
média de 7,4 óbitos, nos cinco
primeiros meses desse ano, o
município já contabilizou 87
vidas perdidas, uma média de
15,4. Mais do dobro do ano
passado. Assustador!!

O grande problema é que
boa parte da população ainda
não se conscientizou da gravi-
dade da doença, a prova disso
é que continuam acontecendo
festa clandestinas pelo Brasil
afora, gerando aglomeração e
propagação do vírus.

Deus nos proteja!!!!

Viajar de bicicleta entre Salva-
dor e Aracaju será possível
com a construção de uma ci-

Ciclovia vai fomentar cicloturismo
entre os estados de Bahia e Sergipe

A  ciclovia será pela Estrada do Côco e Linha Verde

Em apenas cinco meses da
atual administração, o prefei-
to de Candeias, Pitágora Ibia-
pina, faz a sua segunda mu-
dança no primeiro escalção do
Governo. A primeira troca

clovia litorânea, lançada ofici-
almente pela Companhia do
Desenvolvimento dos Vales do

São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf), em Brasília. A ini-
ciativa de ligar as duas capi-
tais nordestinas fomentando o
cicloturismo é bem vista por
todos que trabalham com tu-
rismo nos dois estados.

Recentemente, o deputado
federal baiano Arthur Maia
destinou à Codevasf o mon-
tante de R$ 1 milhão, fruto de
emenda parlamentar, para a
realização do Estudo de Via-
bilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (EVTEA) da obra.
A ação conta com a parceria
do Ministério do Turismo. O
passo posterior será a elabo-
ração do projeto executivo
para viabilização da obra.

A Mosaic
Fertilizantes
promove
palestra
gratuita
sobre
liderança
A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio
combinados, promoveu no úl-
timo dia 25 de maio, em seu
perfil no Instagram
(www.instagram.com/mosai-
cfertilizantes), a palestra
“Aprendizado ao longo da
vida: meu autoconhecimento
e autodesenvolvimento e
como estimular minha equi-
pe”, de Louis Burlamaqui, es-
critor e especialista em cultu-
ra organizacional e estratégia.

Hospital da
Mulher
oferta serviço
completo
para
tratamento
da tireoide

Município de Alagoinhas é escolhido
pela CGU para implementação de
dois importantes programas

Estabelecido em 2008 pela
Federação Internacional de
Tireoide como o Dia Interna-
cional para lembrar os cui-
dados com a glândula, o dia
25 de maio chama atenção
para a necessidade de estar
atento ao funcionamento da
tireoide, já que tanto a baixa
quanto a alta produção de
hormônios pela glândula in-
terferem na saúde e bem-es-
tar da população.

Mais de 10.400 atendi-
mentos já foram realiza-
dos pela especialidade

Anvisa autoriza a realização de testes
de soro anticovid em humanos

Alagoinhas aderiu a dois impor-
tantes programas da Controla-
doria-Geral da União (CGU), na
manhã desta terça-feira (25).
Um deles é o Time Brasil, cujo
propósito é fortalecer a gestão
interna do município no comba-
te à corrupção. O outro se cha-
ma “Um por todos e todos por
um! Pela ética e cidadania –
UPT”, que é uma jornada de co-
nhecimento pela educação cida-
dã, voltado para estudantes do
Ensino Fundamental.

Considerada rara, HGRS
realiza terceira cirurgia
combinada intrarenal da
pandemia

aconteceu ainda em fevereiro,
quando foi substituído o se-
cretário de Educação Cássio
Vinicius, que deu lugar à pro-
fessora Fidélia Gomes.

Agora, saiu Lucrécia Brito
da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, que dá lugar ao ex-ve-
reador Joseval da Silva, que
ocupava a Secretaria da Ju-
ventude, para o lugar de Jose-
val foi nomeado Danilo Almei-
da. Na Procuradoria Jurídica
do Município, deixa o cargo
Roberto Matos, que passa a
ser sub-procurador e assume
a Pasta, o advogado Tadeu
Nogueira.

Prefeito de Candeias
faz novas mudanças
no primeiro escalão

Maior hospital público do
Norte-Nordeste, o Hospital
Geral Roberto Santos (HGRS)
realizou, durante a pandemia
da Covid-19, a terceira cirur-
gia combinada intrarenal.
Dessa vez, o procedimento foi
indicado para tratar cálculo
renal e em ureter de um paci-
ente de 56 anos que possuía
rim único.Dr. Bruno e equipe do RS

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) infor-
mou, no último dia 25 de maio,
que autorizou o início dos tes-
tes do soro anti-Sars-CoV-2,
desenvolvido pelo Instituto
Butantan. Esta será a primei-
ra vez que o soro será aplicado
em voluntários humanos.

Posse dos Secretários
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O soro produzido em cavalo é desenvolvido pelo Butatan
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Projeto
“Paramana
Nature” coleta
resíduos da
Baía de Todos
os Santos

A Destilaria Paramana apre-
senta, no próximo dia 5 de ju-
nho, primeiro dia da Semana

Mundial do Meio Ambiente,
um novo projeto: o Parama-

na Nature, que buscará a ma-
nutenção e proteção de mares
e rios.

Baía de Todos os Santos

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

 Vladimir Nascimento e do jornalista e escritor José de Paiva Netto

Leia ainda nesta Edição
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O prefeito Joaquim Neto participou da solenidade
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Fraternidade —
Fundamento do diálogo
Afirmo há tantos anos e publiquei em Reflexões da

Alma (2003): O coração torna-se mais propenso
a ouvir quando a Fraternidade é, de fato, o
alicerce do diálogo. Razão por que exponho
em Jesus, a Dor e origem de Sua Autoridade – O
Poder do Cristo em nós (2014) a Divina Grandeza
do Amor do Cristo. E um bom diálogo é básico para

o exercício da democracia, que é o regime da responsabilidade.
Recorro a um argumento que apresentei, durante palestras

sobre o Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração,
apropriado igualmente aos que porventura pensem que a
construção responsável da Paz seja uma impossibilidade: (...)
Isso é utopia? Ué?! Tudo o que hoje é visto como progresso foi
considerado delirante num passado nem tão remoto assim. (...)

Muito mais se investisse em educação, instrução, cultura e
alimentação, iluminadas pela Espiritualidade Superior, melhor
saúde teriam os povos; portanto, maior qualificação espiritual,
moral, mental e física, para a vida e o trabalho, e menores
seriam os gastos com segurança. ”Ah! é esforço para muitos
anos!” Por isso, não percamos tempo! Senão, as conquistas
civilizatórias no mundo, que ameaçam ruir, poderão dar
passagem ao contágio da desilusão que atingirá toda a Terra.
Não podemos permitir tal conjuntura.

Acima de tudo, há que vigorar a Fraternidade Real, de que
falava Alziro Zarur (1914-1979), saudoso fundador da LBV, no
seu poema de mesmo nome. Essa Fraternidade é capaz de
congregar os adversos e fazer surgir de seus paradoxos saídas
para os problemas que estão sufocando a Humanidade, pois,
sempre gosto de repetir, realmente há muito que aprender uns
com os outros.

Através de uma solicitação do
deputado estadual Niltinho
(PP), o município de Ipiaú vai
receber uma viatura e uma
moto da PM para ajudar no
combate à criminalidade local.

Na última sexta-feira (14),
Niltinho esteve reunido com o
novo Comandante Geral da
Polícia Militar, coronel Paulo
Coutinho e reforçou o pedido.
Ele também solicita uma Base
Móvel da PM.

Além disso, o deputado es-
teve ainda na Companhia de
Engenharia Hídrica e Sanea-
mento da Bahia (Cerb), aten-
dendo a um pedido da verea-

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Salvador, Geraldo
Júnior (MDB), teve uma reu-
nião no último dia 18 de
maio, no Paço, com o secre-
tário municipal de Saúde de
Salvador e deputado estadu-
al licenciado, Leo Prates
(PDT). “Estamos mais uni-
dos do que nunca”, pontuou
Geraldo Júnior.

Uma das pautas do en-
contro foi o cenário político.
Geraldo Júnior e Leo Prates
têm papel importante como
lideranças em nível estadual
no pleito do próximo ano,
onde ocorrerão eleições para
presidente da República, go-
vernador, senador e deputa-
dos federais e estaduais.

“Geraldo Júnior é uma
das maiores lideranças polí-
ticas da Bahia. Estamos jun-
tos e marcharemos numa
parceria em 2022 por um fu-
turo melhor para o nosso es-
tado”, afirmou Leo Prates.

Ipiaú será contemplada com viatura
da PM e moto para reforçar segurança

dora Andréia Novaes (PP). 
Foi solicitada urgência na per-
furação de um poço artesiano
na Fazenda Santo Antônio, na
região do Galego, que irá be-
neficiar 70 famílias.

O parlamentar informou
que recebeu a confirmação de
que a viatura e a moto já estão
sendo liberadas e que nos pró-
ximos dias já estarão refor-
çando a segurança da cidade.

“Agradeço ao governador
Rui Costa, ao secretário de
Segurança Pública, Ricardo
Mandarino, e ao comandante
da PM, coronel Coutinho, por
atenderem prontamente nos-
sa solicitação. Obrigado pela
confiança e parceria, vereado-
res Robson Moreira, Andréia
Novaes, Naciel Ramos e pre-
feita Maria das Graças. Segui-
mos com nosso compromisso
de levar desenvolvimento e
oportunidades para Ipiaú”,
disse o deputado Niltinho.

Deputado Niltinho e o
Cel.  Paulo Coutinho Geraldo Júnior e Leo Prates

marcham juntos em 2022 e 2024

Na condição de dirigentes
partidários de duas legendas,
os dois são “peças” fundamen-
tais nas articulações do xadrez
político de 2022 e 2024. Geral-
do Júnior é presidente munici-
pal do MDB em Salvador e Leo
Prates é presidente municipal
do PDT na capital da Bahia.

E ambos afirmam que a ali-
ança perpassa por 2024. “Nos-
sos caminhos serão convergen-
tes em 2022, assim como em
2024”, diz Geraldo Júnior.

Ele também avaliou que o
trabalho de Leo Prates no com-
bate à Covid-19 é “referência
nacional”.

MDB e PDT estão unidos

Segurança infanto-juvenil
Abuso e exploração sexual infantojuvenil. Assuntos que não
podem ser ignorados. Problemas de magnitude global que exi-
gem alerta constante de todos nós, principalmente dos pais e
dos governos. Nada melhor que buscarmos caminhos eficien-
tes em prol da assistência aos pequeninos.

Juntamos nossos esforços aos de numerosas organizações
do Terceiro Setor e aos de órgãos oficiais no combate a essa
terrível violência.

A Boa Vontade TV (Oi TV — Canal 212 — e Net Brasil/Claro
TV — Canais 196 e 696), no programa Sociedade Solidária,
trouxe elucidativa entrevista com a professora Dalka Chaves
de Almeida Ferrari, coordenadora-geral do Centro de Referên-
cia às Vítimas de Violência (CNRVV), do Instituto Sedes Sapi-
entiae, de São Paulo/SP:

— Quebrar o pacto do silêncio, conseguir falar desse as-
sunto, porque ainda é muito velado, é meio tabu dentro da
sociedade. Se a gente tiver jovens esclarecidos, conscientiza-
dos, sensibilizados sobre os cuidados que têm que ter com o
próprio corpo, os limites que são dados, eles se sentirão bem
e não deixarão que esse corpo seja invadido. Então, é quase
que uma reeducação do autoconhecimento. A pessoa tem que
se conhecer, saber exatamente o que ela quer para sua vida,
os riscos que pode correr com os envolvimentos. (...) Isso tudo

é algo que precisa ser discutido, porque, se a gente não cons-
cientizar, desde a criança, o adolescente, o jovem até os pais,
os educadores, que cuidam dessa criança e desse adolescente
todo dia, a gente não vai fazer esse problema vir à tona. As
pessoas têm vergonha de falar, não querem enfrentá-lo. E, à
medida que o jovem ficar autônomo, sabendo como se defen-
der, ele poderá ajudar outro jovem, poderá ser um multipli-
cador desses conhecimentos. Então, o objetivo maior de tudo
isso é fazer com que eles conheçam (...) quais são as situações
perigosas em que podem se envolver, ou em que precisam se
defender dentro e fora da família. Porque é assim: a proteção
dos pais existe por um tempo, mas há uma hora que vai de-
pender da criança e do jovem fugirem, saírem ou pedirem
ajuda por causa do risco que estão enfrentando.

Como ser humano, considero prioritária a lei que torna he-
diondo o crime de exploração sexual de crianças, adolescentes
ou pessoas vulneráveis, sancionada pelo governo brasileiro, em
21 de maio de 2014.

Trata-se de grande conquista em prol da integridade da cri-
atura humana desde a infância. A lei está aí. Compete seja res-
peitada sempre.

Pais, avós, parentes, professores, autoridades, enfim, todos
os cidadãos, contam com uma forte ferramenta para proteger
as crianças, os jovens ou qualquer um que esteja em situação
de risco. Quando Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadis-
ta, nos ensinou, no Pai-Nosso, a suplicar a Deus que ”nos li-
vrasse do mal” (Evangelho, segundo Mateus, 6:13), Ele não
recomendou que aguardássemos de braços cruzados os fatos. O
pragmático Evangelho de Jesus é uma Academia que forma,
em primeiro lugar, guardiães da ordem civilizada.

Exaltar a face cordial da Economia

Há algo errado com a economia vigente. Ao lado de sua
face racional, tem de se dispor a cordial, isto é, a inteligência
do coração. Em oportunidade não muito distante — espera-
mos que assim seja —, os corifeus do capitalismo, que sempre
se destacaram pelo espírito “pragmático”, irão perceber que a
mundialização derrubará todas as espécies de barreiras que
lhes serviam de anteparo.

Não mais haverá oceanos que separem continentes. Se os
corruptos já se aproveitam disso — e não é de hoje —, que os
homens de bem possam globalizar, com maior rapidez, o Amor
Fraterno, valendo-se do grande privilégio do regime democrá-
tico, que é a liberdade com alto sentido de dever. Portanto,
jamais se esqueçam de que a Democracia é o regime da res-
ponsabilidade, como a Economia também o é, de forma que
venha a existir o equilíbrio no mundo. A força não é solução,
nem no curto prazo, muito menos para sempre (...).

Jesus, na Boa Nova, segundo Lucas, 16:8, lamentou que “(...)
os filhos do Evangelho são menos perspicazes que os filhos do
mundo”.

“Quousque tandem?” * — continuaria
perguntando Cícero (106-43 a.C.) ao criminoso Catilina (108-
62 a.C.). Sim, até quando os filhos da Luz serão menos auda-
zes? 

Continuação

Deficiência intelectual
Numa esfera de intolerância gritante, algumas pessoas tendem

a taxar de doidos, “sem-juízo”, retardados e ou-
tras infindáveis palavras pejorativas, pessoas
com algum tipo de deficiência intelectual. Ora,
qualquer ser humano está sujeito a nascer com
algum tipo de deficiência (de qualquer ordem),
e isso não tira nem muito menos diminui sua
dignidade e condição humanas.

Por isso é importante informar que a palavra
“deficiência” jamais pode ser confundida com “incapacidade”.
A palavra “incapacidade” denota um estado negativo de funci-
onamento da pessoa em função do ambiente humano e físico
inadequado ou inacessível, e não um tipo de condição. Ou seja,
deficiência intelectual não caracteriza uma doença, e sim uma
condição de vida. Uma pessoa com deficiência intelectual pode
ou não ter outros comprometimentos associados.

A ideia da deficiência intelectual está associada no imagi-
nário social à incapacidade, à eterna infância, à dependência e
provocam sentimentos de superproteção ou de desprezo. Ou
seja, por ter algumas limitações elas são discriminadas, estig-
matizadas, colocada numa posição social desfavorável, inferi-
or.

Por isso, deve haver a inclusão dessas pessoas desde a in-
fância. E incluir não é separar. Colocar essas crianças numa
escola “especial” é atestar a incompetência do Estado em não
adequar as escolas “comuns” para atender todas as necessida-
des. Inclusão é o processo pelo qual pessoas com deficiência e
pessoas comuns convivem nos mesmos ambientes sem ter a
necessidade de comprovar sua capacidade para fazer parte de
uma mesma sociedade. E especialistas concordam que, haven-
do maior interação entre alunos com deficiência e alunos co-
muns, não só as questões sociais como também as pedagógi-
cas serão beneficiadas.

No entanto, é inegável que pessoas com deficiência intelec-
tual podem precisar de mais tempo para aprender, em função
de comprometimentos cognitivos. Também é natural que en-
frentem dificuldades na escola, e é possível que algumas crian-
ças não consigam aprender algumas coisas, assim como qual-
quer pessoa que também não consegue aprender tudo. Isso sig-
nifica que o desenvolvimento mental da pessoa com deficiên-
cia não é um desenvolvimento deficiente; é, sim, diferente.

A criança aprende em qualquer situação, o importante é dar
a ela condições para esta aprendizagem. A mente da criança
contém todos os estágios do futuro desenvolvimento intelec-
tual: eles existem já na sua forma completa, esperando o mo-
mento adequado para emergir. Assim, a criança precisa falar e
não ser falada, representar e não ser representada. A aprendi-
zagem antecede o desenvolvimento, a criança aprende e se de-
senvolve.

A pessoa com deficiência mantém a percepção de si mesmo
e da realidade que a cerca, sendo capaz de tomar decisões im-
portantes sobre sua vida. São cidadãos que pertencem à socie-
dade e, portanto, têm direitos e deveres. Suas diferenças pre-
cisam ser conhecidas e reconhecidas para serem respeitadas; e
ao realizarmos a inclusão, estamos todos fazendo parte de um
mesmo movimento – o da verdadeira igualdade social.

Prefeita Nilza da Mata

Prefeita de São Sebastião do Passé
diz que recebeu a Prefeitura com
uma dívida R$ 40 milhões

Passados mais de cinco meses
desde a posse, a prefeita de
São Sebastião do Passé, Nilza
da Mata (PP), denunciou, no
início desse mês de maio, num
evento público e pelas redes
sociais, que encontrou o mu-
nicípio com uma dívida de R$
40 milhões, deixada pelo seu
antecessor Breno Konrad. A
notícia caiu como uma bom-
ba nos meios políticos do mu-
nicípio. O comentário geral na
cidade é porque só agora a
prefeita fez a denúncia.

De acordo como o site jor-
naldopovoonline, até os apoi-
adores da prefeita Nilza da
Mata acharam estranho essa
revelação só vir a público ago-
ra. Um dois aliados da prefei-
ta disse ao jornal do povo que
“o certo seria a gestora ter fei-
to a denúncia logo que o assu-
miu a Prefeitura e não cinco
meses depois”.

O fato é que agora a pre-
feita Nilza da Mata terá que

explicar à população os deta-
lhes desses valores deixados
no vermelho nas contas da
Prefeitura, afinal de contas,
40 milhões de reais não é pou-
ca coisa.

Já o ex-prefeito Breno
Konrad (PSD)  tem a obriga-
ção de se explicar junto ao
povo de São Sebastião do Pas-
sé os motivos dessa dívida.

O prefeito de Andaraí, na
Chapada Diamantina, Wilson
Cardoso (PSB), deu um
exemplo de como os políticos
deviam agir. Acometido da
Covid-19, o chefe do Executivo

Municipal, que dirige o
município pela terceira vez, se
internou no hospital
municipal da cidade, apesar
de ser um homem rico e que
poderia se internar em
qualquer hospital de ponta no
Brasil.

Grande exemeplo
A alegação do presidente Jair
Bolsonaro de que o evento
promovido por ele no último
dia 23 de maio no Rio de Ja-
neiro não foi político, é no
mínimo uma desculpa esfar-
rapada. Dizer que um encon-
tro que reuniu milhares de se-
guidores e políticos que o

apoiam não foi um ato políti-
co, apenas porque não está fi-
liado a um partido, parece
querer zombar da inteligência
do povo brasileiro.

Ora, o presidente tem o di-
reito de promover manifesta-
ções políticas, só não pode
descumprir a lei e promover
aglomeração em tempos de
pandemia.

Não foi ato político?
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CONTO

Lavador de carros

Evandro Barbosa é funcionário

aposentado da Justiça do Trabalho

Véspera de uma viagem. O automóvel estava com pouca ga-
solina e um tanto quanto sujo. O motorista fez uma ligeira
pesquisa e anotou que em um posto próximo a sua casa es-
tavam dando uma ducha de brinde para quem colocasse vin-
te litros ou mais, sendo que a ducha seria efetuada pelo pró-
prio comprador.

Quase ninguém aceitava o brinde. Um ou outro fazia uma
meia sola, isto é, limpava superficialmente quando a sujeira
era muito evidente e dava uma aparência desagradável ao
carro.

O motorista, de nome Vinicius, aproveitou e encheu o
tanque.  Não quis ficar no bar esperando a sua vez de come-
çar a limpeza. Como que enchia o tanque com uma quanti-
dade acima de vinte litros, a empresa disponibilizava a aspi-
ração interna, que também teria que ser efetuada pelo cli-
ente. Como dispunha de tempo suficiente, fez uso do aspi-
rador que, diga-se de passagem tinha um aspecto de profis-
sional. Realmente tinha uma grande potência no item aspi-
ração. Como iria empreender uma viagem com toda a famí-
lia, achou por bem fazer a limpeza completa.

Como não tinha muita experiência com o uso do aspira-
dor, o serviço não foi tão fácil e nem tão rápido.

Depois de muito esforço, eis que o carro ficou uma bele-
zura. Faltava a parte externa.

Mesmo depois de terminar teve que esperar desocupar a
máquina para iniciar a limpeza.

Passado algum tempo, após o término da lavagem do
carro que estava à frente, eis que surge a  vez de Vinicius
começar a sua lavagem.

Como nunca tinha usado uma máquina daquele tipo,
pediu uma rápida instrução ao frentista no tocante ao uso.
Após rápida demonstração, iniciou os trabalhos.

Nisso, chega um senhor, senta no bar, pede alguma coisa
que Vinicius não soube distiguir o que era, e ficou a obser-
var a execução da tarefa.

Depois de algum tempo, pediu uma água mineral e con-
tinuou sentado.

A ducha demorou mais do que era esperado.  Por fim,
Vinicius percebeu que estava na ora de iniciar a secagem e
com a flanela que sempre levava no porta-luvas, iniciou
muito lentamente a enxugar o automóvel devido ao cansa-
ço.

Terminada a tarefa, dando-se por satisfeito, ficou a ad-
mirar a aparência do carro. Brilhava como se fora novo.

Eis que ouve ao longe:  ô negão, lave o meu também!
Fez que não ouviu, entrou no carro e saiu satisfeito com

o trabalho que havia realizado.
Nervoso, o cliente que chegou depois e queria ter o seu

carro lavado saiu a gritar com o frentista: ó, o negão tá usan-
do carro de um cliente sem autorização!

Ao que o frentista respondeu: não moço, o carro é do Dr.
Vinicius, nosso cliente.

Ué! Aquele negão é doutor?! Lavando o próprio carro!?

Por Evandro Barbosa

Brasileiros já pagaram
mais de R$ 1 trilhão em
impostos este ano

Os brasileiros já pagaram R$
1 trilhão em tributos arrecada-
dos desde o 1º dia do ano de
2021 pelos governos federal,
estaduais e municipais, de
acordo com o que registra o
Impostômetro da Associação
Comercial de São Paulo
(ACSP). Essa marca foi atin-
gida às 7h53 de hoje do últi-
mo dia 19 de maio. Entraram
na conta impostos, taxas e
contribuições, incluindo as
multas, juros e a correção
monetária.

Segundo as informações
da ACSP, no ano passado esse
valor foi superado no dia 27 de
junho e em 2019, em 24 de
maio. “O índice, portanto,
aponta que os contribuintes
brasileiros devem pagar mais
dinheiro para os cofres públi-
cos neste ano do que pagaram
em 2020 e, até mesmo, em
2019, época sem pandemia”.

De acordo com a análise da
ACSP, o aumento da inflação
no período, comparada com
as elevações de preços de pro-
dutos registradas anterior-
mente, a desvalorização do
real frente ao dólar e o cresci-
mento da economia em alguns
setores como os relacionados
ao aumento das importações,
à indústria, à saúde, aos gran-
des varejistas e ao comércio
considerado não essencial fo-

ram os fatores que contribuí-
ram para essa marca. Tam-
bém determinaram esse valor
o aumento das compras onli-
ne e pedidos de delivery.

Segundo o economista-
chefe da Associação Comerci-
al de São Paulo, Marcel Soli-
meo, várias prestações de ser-
viços e o comércio estão sen-
do muito afetados na pande-
mia, mas atividades que ge-
ram muitos impostos também
cresceram bastante. “Alguns
exemplos são as exportações,
que estão em alta, e o montan-
te das vendas em supermerca-
dos que, além de estar muito
elevado, ainda proporciona
maior arrecadação por conta
dos preços dos produtos que
vêm subindo”.

Conforme dados do Insti-
tuto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação, de 2016
a 2019, os brasileiros tiveram
de trabalhar 153 dias para pa-
gar impostos. No ano passado,
foram 151.

O Impostômetro foi im-
plantado em 2005 pela ACSP
para conscientizar os brasilei-
ros sobre a alta carga tributá-
ria e incentivá-los a cobrar os
governos por serviços públi-
cos de mais qualidade. Está
localizado na sede da entida-
de, na região central da capi-
tal paulista.

Fonte: Agência Brasil

Sistema de monitoramento por câmeras irá

auxiliar combate a assaltos em ônibus na Bahia

A instalação das Câmeras nos ônibus  vai auxiliar o trabalho da Polícia Militar

Foto: Ibsen Santos/GOVBA

Câmeras com reconhecimento
facial irão reforçar o combate
a assaltos a ônibus na Bahia.
O anúncio foi feito pelo gover-
nador Rui Costa, no último dia
18, durante o Papo Correria.
“Será um sistema de monito-
ramento através de câmeras
em todo o estado, inclusive nos
veículos do transporte rodovi-
ário. Estamos concluindo o
processo licitatório e devemos
assinar o contrato agora já no
início de junho para iniciar-
mos a implantação. Inicial-
mente, 70 cidades irão receber

o monitoramento de câmeras.
Elas serão escolhidas levando
em conta o mapa da violência,
priorizando os lugares de
maior incidência de violên-
cia”, explicou.

Desde o dia 11 de maio, a
Secretaria da Segurança Pú-
blica (SSP) está disponibili-
zando o sistema Alerta Celu-
lar, que tem como objetivo
dificultar a revenda de apare-
lhos furtados e roubados e fa-
cilitar a devolução dos itens
subtraídos em ações crimino-
sas. Ao acessar o site

alertacelular.ssp.ba.gov.br e
fazer o cadastro do IMEI, o
número que identifica o apa-
relho, o proprietário vincula o
equipamento aos seus dados.
O IMEI consta na nota fiscal,
na embalagem original do
bem e pode ser consultado
discando *#06# do próprio
aparelho.

Covid-19
No programa, Rui lamen-

tou as cenas de aglomerações
registradas no fim de semana,
em festas e eventos clandesti-

nos na capital e no interior do
estado, em meio à pandemia
de Covid-19. “Fiquei estarre-
cido com as imagens que eu vi
de festas com pessoas em am-
bientes fechados, quase a to-
talidade sem máscara. Quem
tiver conhecimento de uma
festa clandestina, por favor,
informe à Polícia Militar ou
outras autoridades munici-
pais e estaduais. É uma forma
de proteger a vida de todos ao
nosso redor. Ainda estamos
vivendo uma muito situação
delicada com 15 mil casos ati-
vos da doença em toda a
Bahia”.

Educação
O governador Rui Costa

também anunciou que as ins-
crições para o programa ‘Edu-
car para Trabalhar’, que deve-
riam ser feitas até a quarta-
feira  19 de maio, foram pror-
rogadas para 31 de maio. Ao
todo, são 44 cursos de Quali-
ficação Profissional ou de For-
mação Inicial e Continuada
(FIC), na modalidade de ensi-
no não presencial de Educa-
ção à Distância (EAD). As au-
las serão iniciadas no dia 14 de
junho. São 200 mil vagas dis-
tribuídas em 11 Eixos Tecno-
lógicos, em um total de 3.567
turmas.

PorTácio Santos

Secom/Bahia

Estudo da Ford
mostra os perigos
de usar fones de
ouvido no trânsito

# Motoristas, ciclistas, skatistas ou pedestres
que usam fones de ouvido na rua demoram em
média 4,2 segundos a mais para reagir aos
perigos

# A Ford criou para esse estudo, realizado na
Europa, um aplicativo com som “8D” que pode
ser testado no smartphone

#Após participar da experiência, o número de
pessoas que não pretendem mais usar fones de
ouvido no trânsito aumentou 31%

Um estudo realizado pela Ford
na Europa mostrou que os fo-
nes de ouvido são ótimos para
relaxar ou aproveitar o tempo
ouvindo música ou podcasts,
mas quando são usados por
motoristas, ciclistas, skatistas
ou pedestres também podem
ser perigosos, e em alguns pa-
íses são até proibidos. As pes-
soas que ouvem música com
fones de ouvido demoram, em
média, mais de 4 segundos
para identificar perigos poten-
ciais no trânsito.

O estudo usou uma experi-
ência de som espacial “8D” es-
pecialmente desenvolvida, que
colocou mais de 2.000 parti-
cipantes de toda a Europa em
uma rua virtual imersiva e
mediu seu tempo de reação em
situações potencialmente peri-
gosas, como ao dirigir, andar
de bicicleta, caminhar ou an-
dar de scooter com fones de
ouvido.

A maioria dos participantes
disse que usa fones de ouvido

quando está no trânsito. En-
tre as 56% das pessoas que re-
lataram ter se envolvido em
um quase acidente ou aciden-
te, 27% usavam fones de ou-
vido na ocasião.

Os participantes foram
convidados a usar um aplica-
tivo especialmente desenvol-
vido – Share The Road: Safe
and Sound – em seu smar-
tphone para medir o impacto
dos fones de ouvido na sua
capacidade de reagir a sinais
sonoros nas ruas. É possível
testar o aplicativo em seu
smartphone (em inglês ou es-
panhol) por meio deste link:
h t t p s : / /
fordsharetheroad8d.com/.

O aplicativo usa tecnologia
de áudio espacial “8D” para
colocar os participantes em
uma rua de realidade virtual.
O som direcional é obtido por
meio de um processo comple-
xo de equalização, permitin-
do que o aplicativo crie uma
ambientação sonora altamen-

te realista – como uma ambu-
lância se aproximando por
trás, por exemplo.

O tempo de reação dos par-
ticipantes a esses perigos foi
medido em três cenários dife-
rentes, com ou sem música
tocando nos fones de ouvido.
Em média, os participantes
foram 4,2 segundos mais len-
tos para identificar e respon-
der a um perigo na rua ao ou-
vir música.

Fazendo perguntas antes e
depois de os participantes re-

alizarem a experiência sono-
ra 8D, os pesquisadores pude-
ram identificar a eficácia do
aplicativo na mudança de ati-
tudes e conscientização sobre
segurança no trânsito. Antes
da experiência, 44% das pes-
soas disseram que não usari-
am fones de ouvido no trânsi-
to. Depois, 58% se comprome-
teram a nunca mais usá-los –
um aumento de 31%.

Fonte e Ilustração

Ascom/For

Projeto altera regra de dissolução
parcial de sociedade empresarial

O Projeto de Lei 691/21 altera
o Código de Processo Civil
(CPC) para determinar que
somente a sociedade empresá-
ria pode ser intimada a depo-
sitar, em juízo, a parte devida
ao sócio que deixou a socieda-
de. O texto tramita na Câmara
dos Deputados.

Atualmente, o CPC prevê
que os valores incontroversos
(para os quais não há diver-
gência entre os sócios) devem
ser depositados pela socieda-

de e pelos sócios restantes. O
assunto é tratado no capítulo
que trata da dissolução par-
cial de sociedade, que ocorre
quando um dos sócios deixa
os quadros societários, seja
por vontade própria, exclusão
ou falecimento.

O deputado Carlos Bezer-
ra (MDB-MT), autor da pro-
posta, discorda da exigência
atual. Ele afirma que o deve-
dor é sempre a sociedade, res-
pondendo os sócios apenas

subsidiariamente ou em caso
de desconsideração da perso-
nalidade jurídica.

Revogação
O projeto em análise na

Câmara dos Deputados tam-
bém revoga um artigo do Có-
digo Civil para acabar com um
conflito na legislação. Segun-
do Bezerra, enquanto o CPC
permite que herdeiros e côn-
juge de sócio falecido requei-
ram a parte deste na socieda-

de, o Código Civil proíbe essa
iniciativa enquanto durar a
sociedade.

“Diante disso e com o in-
tuito de promover o aperfeiço-
amento do ordenamento jurí-
dico civil, levando-se em con-
ta a necessidade de preserva-
ção da segurança jurídica,
propomos a revogação expres-
sa do art. 1.027 do Código Ci-
vil”, disse o deputado.

Tramitação
O projeto tramita de forma

conclusiva e será analisado
pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania
(CCJ).

Fonte: Agência Senado
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Estabelecido em 2008 pela
Federação Internacional de
Tireoide como o Dia Interna-
cional para lembrar os cuida-
dos com a glândula, o dia 25
de maio chama atenção para
a necessidade de estar atento
ao funcionamento da tireoide,
já que tanto a baixa quanto a
alta produção de hormônios
pela glândula interferem na
saúde e bem-estar da popula-
ção.

Conforme o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), o cân-

Alagoinhas aderiu a dois im-
portantes programas da Con-
troladoria-Geral da União
(CGU), na manhã desta terça-
feira (25). Um deles é o Time
Brasil, cujo propósito é forta-
lecer a gestão interna do mu-
nicípio no combate à corrup-
ção. O outro se chama “Um
por todos e todos por um! Pela
ética e cidadania – UPT”, que
é uma jornada de conhecimen-
to pela educação cidadã, vol-
tado para estudantes do Ensi-
no Fundamental.

A solenidade virtual teve a
participação do prefeito Joa-
quim Neto, do secretário de
Educação Gustavo Carmo, do
secretário de Administração
Lula Prata, da Controladora
Geral do município Leila Car-
la Vila Flor, do ouvidor muni-
cipal David Ribeiro, do repre-
sentante da Unidade Regional
da CGU no Estado da Bahia,
Rodrigo Giudice e do superin-
tendente Ronaldo Machado,

Município de Alagoinhas é
escolhido pela CGU para
implementação de dois
importantes programas

além da representante do Pro-
grama UPT, Gabriela Neiva.

A boa avaliação das políti-
cas públicas implementadas
pela gestão Joaquim Neto,
com destaque para a Transpa-
rência  e o trabalho premiado
da Ouvidoria Municipal, foi o
principal critério utilizado
pela CGU na escolha de Alago-
inhas como município pionei-
ro, onde os programas serão
implementados.

A execução do plano de
ação já poderá ser posta em
prática, com o acompanha-
mento da CGU até o seu encer-
ramento. Para isso, foi monta-
do um grupo de trabalho com
membros da gestão municipal
(dois auditores fiscais, um co-
ordenador de TI e o ouvidor
municipal, na presidência).
“Todas as realizações da pre-
feitura serão publicadas no
site da CGU, para maior visi-
bilidade das ações. Ao final,
será dado um grande salto na

excelência da gestão pública
de Alagoinhas”, destacou Ro-
drigo Giudice.

O Time Brasil possui 3 ei-
xos: transparência, integrida-
de e participação social. A par-
tir dessa tríade, o município
poderá minimizar possíveis
lacunas para prevenir a cor-
rupção. “A CGU combate a
corrupção, mas também pos-
sui atuação preventiva, com a
educação cidadã. Nesse senti-
do, a UPT tem a missão de for-
mar futuros cidadãos, que irão
usufruir do serviço público, ou
mesmo, se tornarão gestores”,
considerou o superintendente
da CGU, Ronaldo Machado.

O prefeito Joaquim Neto
mencionou o aumento expo-
nencial da nota do município
na Transparência, subindo de
2.44, em 2017, para 9.67, em
2021. “Nossa Controladora é
uma funcionaria efetiva, assim
como o nosso secretário de
Administração. Ficamos mui-

to orgulhosos e tranquilos com
essa adesão”.  O chefe do exe-
cutivo também falou sobre a
prioridade com a educação
municipal, o que se reflete em
um IDEB crescente, manifes-
tando total interesse na execu-
ção imediata do programa
“Um por todos e todos por um!
Pela ética e cidadania – UPT”,
que tem a parceria do Institu-
to Maurício de Souza.

De maneira lúdica e com o
auxílio dos personagens da
Turma da Mônica, o programa
UPT aborda conceitos como

Fonte: SECOM/PMA

Foto: Roberto Fonseca

O prefeito Joaquim Neto participou da solenidade virtual  ao lado de  Secretários

democracia, participação,
transparência, ética e cidada-
nia. Os professores terão for-
mação online para uso dos
materiais didáticos, em curso
à distância. O Kit UPT é com-
posto por manual do profes-
sor, caderno do estudante, re-
vistas em quadrinhos e jogos.

Para o secretário de Educa-
ção Gustavo Carmo esse é um
momento de comemoração.
“Consideramos o viés da UPT
da maior relevância. Venho de
uma geração na qual a cidada-
nia fazia parte da escola. Es-

ses temas são caros à forma-
ção do caráter e personalida-
de das nossas crianças”. Ele
ainda informou sobre a parti-
cipação pioneira de Alagoi-
nhas no programa “Educar pra
valer”, que tem o know how da
cidade de Sobral, com a me-
lhor educação pública do país.
“Pelo ‘Educar pra valer’, va-
mos disponibilizar pacotes de
dados gratuitos aos alunos do
Ensino Fundamental – Anos
Iniciais”.

Hospital da Mulher oferta serviço
completo para tratamento da tireoide

cer da tireoide é o mais co-
mum da região da cabeça e
pescoço, sendo três vezes mais
frequente no sexo feminino.
Ainda de acordo com estima-
tivas do Inca, é o quinto tumor
mais frequente em mulheres
nas regiões Nordeste e Sudes-
te do país, desconsiderando o
câncer de pele não-melanoma.

Histórico familiar de cân-
cer da tireoide, associação
com dietas pobres em iodo,
além de histórico de irradia-
ção do pescoço, mesmo em

doses baixas, aumentam o ris-
co do desenvolvimento da do-
ença, que tem a presença de
nódulo, rouquidão, dificulda-
de de engolir alimentos e/ou
sensação de falta de ar como
principais sintomas.

O Serviço
O Serviço de cabeça e pes-

coço do Hospital da Mulher
tem a proposta de diagnosti-
car e tratar, além do câncer da
tireoide, cânceres que acome-
tem as glândulas parótidas e

submandibulares e patologias
benignas, como nódulos na ti-
reoide e cálculos na glândula
salivar. Para isso, o hospital
conta com uma equipe multi-
disciplinar composta por pro-
fissionais como cirurgiões de
cabeça e pescoço. Havendo
suspeita de câncer, é necessá-
rio passar por punção aspira-
tiva com agulha fina (PAAF)
para constatação de nódulo
maligno ou benigno.

Desde a inauguração do
serviço, mais de 10.400 aten-
dimentos já foram realizados
pela especialidade. “Hoje em
dia, o câncer da tireoide tem
uma incidência muito alta no
mundo, então este é um ser-
viço de extrema importância
para as mulheres baianas”,
afirma o médico cirurgião ge-
ral de cabeça e pescoço Lucas
Silva.

Como ser atendida
Para ser atendida no Hos-

pital da Mulher, é preciso que
a paciente passe por uma ava-
liação na unidade básica do
seu município e, sendo perfil,
ela será cadastrada no sistema
Lista Única. Mais informações
podem ser obtidas através do
telefone 0800 071 4000.

Mais de 10.400 atendimentos já foram realizados pela especialidade

A Prefeitura de Candeias
através da Secretaria de Es-
porte e Lazer, realizou no úl-
timo sábado (22) a 1ª Copa E-
sportes na Biblioteca Pública
Profª Dalila Baptista.

Os Esportes Eletrônicos
ou E-Sports termo mais usa-
dos atualmente no mundo,
sendo uma nova modalidade
que vêm dominando o mer-
cado de games e atraindo le-
giões de jovens através de
competições disputadas em
games eletrônicos por plata-
formas online, com o objeti-
vo de alcançar este público, a
Secretaria convidou a Equipe
Wog Candeias e a Equipe

Founce E-sports, que dispu-
taram a competição.  

Na oportunidade, o secre-
tário Robert Costa, falou da
importância dos jogos eletrô-
nicos e dos trabalhos desen-
volvidos pela SESLA, além
das projeções e projetos pa-
ras as diversas modalidades
esportivas no município. 

A Equipe Two Meals do
município de Candeias en-
frentou a Founce E-sports do
município de Salvador, em
uma disputa acirrada a equi-
pe Two Meals, foi a campeã
por 2 a 1. 

A vice-prefeita Marivalda
da Silva, esteve presente no

SESLA realiza 1ª Copa
E-sports realizada na
Biblioteca Dalila Baptista

evento representando o Pre-
feito Dr. Pitágoras e parabeni-
zou a equipe da SESLA pelo
trabalho que está sendo de-
senvolvido e também as equi-
pes participantes.

Além da Copa, a Secretaria
de Esporte e Lazer está desen-
volvendo diversos projetos em
várias modalidades para mai-
ores informações acompanhe
o instagram @seslacandeias.

A Equipe Two Meals de Candeias enfrentou a Founce E-
sports de Salvador, a equipe Two Meals, foi a campeã

Prefeitura de Morro do
Chapéu inaugura Centro
Especializado de
Reabilitação

Por Pedro Castro

A prefeita de Morro do Cha-
péu, Juliana Araújo (PL),
inaugurou, na última sexta-
feira (21), o Centro Especi-
alizado de Reabilitação. O es-
paço ficou pronto após dois
meses de obras. O equipamen-
to é uma das primeiras ações
do plano de governo da gestão
atual na área da saúde.

O secretário de Saúde, Sau-
lo Souza, afirmou que a gestão
entrega a população de Mor-
ro do Chapéu mais um instru-
mento de qualidade de vida e
saúde. “Isso prova o quanto o
nosso Sistema Único de Saú-
de (SUS) está fortalecido e tem
sido valorizado pela nossa ges-
tão. É possível a nossa popu-
lação ter qualidade na assis-
tência. Nós temos uma meta,
uma missão, que é fazer his-
tória na saúde pública deste
município”, disse.

Na ocasião, Saulo Souza
agradeceu ao presidente do
PL, o ex-deputado José Carlos
Araújo, por ter conseguido,
através do deputado Federal
Félix Mendonça Júnior (PDT),
uma emenda no valor de R$ 1
milhão para a saúde do muni-
cípio.

“Agradeço ao ex-deputado
por acreditar nas políticas pú-
blicas de saúde”, frisou o se-
cretário.

A prefeita Juliana Araújo
afirmou que, em pouco mais

de cinco meses de governo,
muitas ações estão sendo rea-
lizadas em Morro do Chapéu,
como a reforma da feira local
e a obra do Incor, entre outras.

Na ocasião, a prefeita ain-
da convidou a população para
conferir na entrada do muni-
cípio a iluminação de LED re-
cém instalada. Esta é também
uma das ações do plano de
governo de Juliana Araújo.

“A saúde não poderia ficar
de fora das mudanças da nos-
sa gestão. O novo Centro será
um lugar de cuidado para as
pessoas, das crianças portado-
ras de necessidades. É um
Centro que vai recepcionar as
pessoas, dar mais dignidade,
mais respeito. Este é um pre-
sente à população da cidade”,
disse a gestora.

A prefeita disse ainda que
será realizado um processo li-
citatório para a aquisição de
uma nova ambulância com
recursos próprios para o mu-
nicípio.

Estiveram presentes o pre-
sidente do Partido Liberal
(PL), José Carlos Araújo, o
vice-prefeito, Vitor Araújo
(PDT), e secretários munici-
pais.

Ela ainda avisou que “no
segundo semestre teremos
muitas obras e  progresso em
Morro do Chapéu”.

A solenidade contou com a presença do presidente
do PL na Bahia, ex-deputado José Carlos Araújo
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O ‘Univerciência’ é o primeiro
programa brasileiro de TV
aberta e Internet, produzido
em parceria entre universida-
des públicas e TVs públicas
nordestinas, com foco na pro-
moção, na popularização e na
difusão da ciência. Na Bahia,
o programa vai ao ar pela TVE
aos sábados, às 14h30, com
horários alternativos às se-
gundas-feiras, às 20h, e quar-
tas-feiras, às 7h30. A cerimô-
nia virtual de lançamento
aconteceu no último dia 22
de maio, com transmissão ao
vivo pelo canal do Youtube da
emissora e exibição do episó-
dio de estreia na mesma pla-
taforma.

Criado em 2020 pela TV
Uesb (Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia), o ‘Uni-
verciência’ transformou-se, a
partir da parceria entre a TVE
Bahia e universidades públi-
cas espalhadas pelo Nordeste,
em um conteúdo colaborativo
com alcance e repercussão
nacional, através da veicula-
ção em TV’s públicas, educa-
tivas, culturais e universitári-
as, e nos canais das emissoras

A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio
combinados, promoveu no úl-
timo dia 25 de maio, em seu
perfil no Instagram
(www.instagram.com/mosai-
cfertilizantes), a palestra
“Aprendizado ao longo da
vida: meu autoconhecimento
e autodesenvolvimento e
como estimular minha equi-
pe”, de Louis Burlamaqui, es-
critor e especialista em cultu-
ra organizacional e estratégia.

A transmissão gratuita fez
parte da agenda da Semana de
Desenvolvimento, que a com-
panhia promoveu de 24 a 28
de maio para incentivar a ca-
pacitação dos funcionários e a
busca continua por conheci-
mento. “Acreditamos que, em
um mundo cada vez mais co-
nectado e tecnológico, que
cada vez mais nos demanda
novos olhares e competências
atualizadas, a cultura de
aprendizado ao longo da vida
vem para reforçar o desenvol-
vimento contínuo”, comenta
Adriana Alencar, vice-presi-
dente de recursos humanos da
Mosaic Fertilizantes. “Como

A Mosaic Fertilizantes promove

palestra gratuita sobre liderança 

Uma nova ponte vai ser cons-
truída no acesso ao município
de Maragojipe, que faz a liga-
ção com a BA-513. A obra sob
a responsabilidade da Secre-
taria de Infraestrutura do Es-
tado (Seinfra) vai facilitar o
deslocamento de moradores
que saem de locais como São
Roque do Paraguaçu e São
Félix em direção ao município
do Recôncavo baiano. O equi-
pamento a ser implantado irá
substituir o atual e terá 10
metros de comprimento e 9
metros de largura.

O aviso de licitação para a
implantação do equipamento
saiu no Diário Oficial do Es-
tado (DOE) do último dia 15
de maio. A abertura dos enve-
lopes com as propostas das

Universidades e televisões públicas
nordestinas lançam programa de TV

e das universidades na Inter-
net.

Na primeira temporada
serão exibidos 15 programas
de 26 minutos, que trazem re-
sultados do conhecimento e
saberes nas Universidades na
relação com o cotidiano da
população nordestina. A pro-
dução, articulação, exibição e
distribuição do ‘Univerciên-
cia’ será feita pela TVE Bahia
e os conteúdos produzidos
pelas próprias universidades
nordestinas terão apresenta-
ção, produção e edição final da
TV Uesb.

O programa poderá ser as-
sistido em diferentes dias e
horários nas diversas emisso-
ras, que juntas alcançam cer-
ca de 40 milhões de pessoas
em 10 estados brasileiros, e
será disponibilizado semanal-
mente nos canais na Internet
por cada TV e universidades
participantes.

O ‘Univerciência’ terá a
participação de instituições de
todos os nove Estados do Nor-
deste. Dentre elas estão a Uni-
versidade Estadual de Alago-
as (UNEAL), Universidade

Estadual de Feira de Santana
(UEFS), Universidade Esta-
dual do Sudoeste da Bahia
(UESB), Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC),
Universidade Federal da
Bahia (UFBA), Universidade
Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB), Universidade
Federal do Sul da Bahia
(UFSB), Universidade do Es-
tado da Bahia (UNEB), Uni-
versidade Estadual do Ceará
(UECE), Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), Universi-
dade Estadual da Região To-
cantina do Maranhão (UE-
MASUL), Universidade Fede-
ral do Maranhão (UFMA),
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), Universidade
Federal da Paraíba (UFPB),
Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), Universi-
dade de Pernambuco (UPE),
Universidade Estadual do
Piauí (UESPI), Universidade
do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN), Universidade
Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) e a Universida-
de Federal de Sergipe (UFS).

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) infor-
mou, noúltimo dia 25 de maio,
que autorizou o início dos tes-
tes do soro anti-Sars-CoV-2,
desenvolvido pelo Instituto
Butantan. Esta será a primei-
ra vez que o soro será aplicado
em voluntários humanos.

O pedido para a autoriza-
ção para testar o soro, que é
produzido em cavalo, em pa-
cientes com a covid-19, foi fei-
to pelo instituto no início de
março. A expectativa do

Anvisa autoriza a realização de testes
de soro anticovid em humanos

Ponte será construída pelo Governo
do Estado no acesso a Maragojipe

Butantan é que o soro possa
ajudar a reduzir a letalidade e
a gravidade da doença e alivi-
ar o sistema de saúde.

Nos testes em animais,
como coelhos e camundongos,
o soro já demonstrou a dimi-
nuição da carga viral e perfil
inflamatório reduzido.

Na sequência, a Anvisa deu
anuência para a pesquisa com
seres humanos no dia 24 de
março, mas mediante a assina-
tura de um Termo de Compro-
misso que previa a entrega de

informações complementares,
que ainda não estavam dispo-
níveis naquele momento.

O teste em humanos é uma
etapa chave para que o insti-
tuto possa avançar no desen-
volvimento do medicamento e,
posteriormente, solicitar seu
registro junto à Anvisa, condi-
ção necessária para que ele
seja usado no mercado.

A autorização concedida
nesta terça-feira ocorreu após
o Butantan submeter o novo
protocolo clínico com as ade-
quações necessárias para que
o estudo possa ser iniciado em
humanos. A Anvisa disse ain-
da que a autorização ocorreu
após uma avaliação criteriosa
dos aspectos técnicos e de se-
gurança do produto.

"A avaliação da proposta de
pesquisa foi feita integralmen-
te pela Anvisa, sem a partici-
pação de outras agências es-
trangeiras, já que as fases ini-
ciais de testes clínicos do soro
serão feitas apenas no Brasil”,
informou a agência.

Fonte: Agência Brasil

O soro produzido em cavalo é desenvolvido pelo Butatan

reflexo de nosso compromis-
so com a sociedade, queremos
compartilhar parte desses
momentos com a comunida-
de”.

Na edição deste ano, a Se-
mana de Desenvolvimento
tem como tema central neste
ano o “Aprendizado ao longo
da vida”. Com o assunto, a
empresa pretende trazer a re-
flexão de que nunca é cedo ou
tarde demais para aprender
algo novo e que o aprendiza-
do não tem data para acabar.
Além de uma série de pales-
tras e encontros com a lide-
rança da companhia, serão
apresentados outros projetos
desenvolvidos para auxiliar os
profissionais da Mosaic Ferti-
lizantes em sua trajetória pro-
fissional.

“Acreditamos que é essen-
cial que nossa equipe adote
uma postura aberta a cultura
de desenvolvimento contínuo.
A força do nosso negócio está
no comprometimento de uma
equipe diversa e excepcional.
Atividades como essa ajudam
as pessoas a se conhecerem
melhor e abrirem espaço para
serem protagonistas de suas

carreiras”, completa a execu-
tiva.

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 distribuição
de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas agríco-
las, ingredientes para nutrição
animal e produtos industriais.
Presente em dez estados bra-
sileiros e no Paraguai, a em-
presa promove ações que vi-
sam transformar a produtivi-
dade do campo, a realidade
dos locais onde atua e a dis-
ponibilidade de alimentos no
mundo. Para mais informa-
ções, visite
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook, Instagram e
LinkedIn.

Fonte: Ascom/Irdeb

Acesso ao histórico municipio de Maragojipe

Projeto “Paramana Nature” coleta
resíduos da Baía de Todos os Santos
A Destilaria Paramana apre-
senta, no próximo dia 5 de ju-
nho, primeiro dia da Semana
Mundial do Meio Ambiente,
um novo projeto: o Parama-
na Nature, que buscará a ma-
nutenção e proteção de mares
e rios. A ação conta com par-
ceria master da Associação
Comercial da Bahia, através
do seu Núcleo de Sustentabi-
lidade, Meio Ambiente e Ino-
vação. 

A empresa já expressa em
sua marca uma forte conexão
com a natureza, homenagean-
do através de seu portfólio
duas localidades da Baía de
Todos os Santos. A cachaça de
alambique Maria Guarda ce-
lebra a ilha homônima e o Pa-
ramana Gin, a praia de Para-
mana, na Ilha dos Frades.

A primeira edição da inici-
ativa será em Salvador, na
Praia da Gamboa, no entorno
do Solar do Unhão. O ponto é
estratégico para a coleta de
resíduos da Baía de Todos os
Santos, em função do acúmu-
lo provocado pelo movimento
natural das marés e pela falta
de estrutura adequada para
coleta e descarte pela comuni-
dade local. 

“Ações como essa trazem
visibilidade para a causa do
combate ao lixo marinho, pro-
duzido, em sua grande maio-
ria, cerca de 85%, no conti-
nente”, explica José Rodri-
gues, Consultor Técnico-Cien-
tífico da ação. Uma equipe es-

pecializada de mergulhadores
realizará a coleta submarina e,
em seguida, realizará o ade-
quado descarte. A ação deve
alcançar, a partir deste ponto,
praias de outras cidades e pa-
íses, reforçando o olhar aten-
to e de proteção do Guará Ver-
melho, ave que ilustra o rótu-
lo do Paramana Gin.

“A Paramana nasceu inse-
rida na natureza. Entendemos
que as empresas, mais do que
nunca, devem buscar uma
atuação sustentável, sendo

inspiração, inclusive, para
seus consumidores, entregan-
do à sociedade mais do que
produtos”, reforça Paulo Sér-
gio França Cavalcanti, funda-
dor da marca. 

A ação tem apoio da Fun-
dação Baía Viva, organização
social que atua na Baía de To-
dos os Santos; da Associação
Comercial da Bahia; da BP
Investimentos; do Worldwa-
tch Institute, além da Lim-
purb e da Prefeitura Munici-
pal de Salvador.

Maior hospital público do
Norte-Nordeste, o Hospital
Geral Roberto Santos (HGRS)
realizou, durante a pandemia
da Covid-19, a terceira cirur-
gia combinada intrarenal.
Dessa vez, o procedimento foi
indicado para tratar cálculo
renal e em ureter de um paci-
ente de 56 anos que possuía
rim único.

A cirurgia combinada in-
trarenal utiliza o que há de
melhor em tecnologia para
tratar cálculo renal, mas –
conforme lembra o urologista
Bruno Falcão – somente é re-
comendada para casos mais
complexos. “É uma técnica
endoscópica utilizada para re-
solver problemas no rim e no
ureter, ao mesmo tempo. In-
vés de o paciente ter de sub-
meter a duas cirurgias, conse-
guimos tratá-lo de uma só
vez”, conta.

Entre os benefícios dessa
cirurgia estão a resolução da
patologia com mais rapidez e
com menor complicação, o
que reduz a necessidade de
um novo procedimento. “Por
se tratar de uma técnica mi-

Considerada rara, HGRS realiza terceira
cirurgia combinada intrarenal da pandemia

nimamente invasiva, a cirur-
gia combinada intrarenal
apresenta menor tempo cirúr-
gico e menor sangramento”,
conclui Bruno, que foi o res-
ponsável pelas três cirurgias –
sendo a última na quinta-fei-
ra (13).

Desde março de 2020,
quando teve início a emergên-
cia sanitária desencadeada
pelo novo coronavírus, o

HGRS já realizou 805 cirurgi-
as urológicas. “Não paramos
de funcionar em nenhum mo-
mento da pandemia. Prioriza-
mos os pacientes advindos das
emergências, pacientes egres-
sos caracterizados como ur-
gência e alguns pacientes ele-
tivos ambulatoriais”, explica o
coordenador do serviço de
urologia da instituição, o uro-
logista Joabe Carneiro.

Equipe do urologista Bruno Falcão durante a cirugia

empresas interessadas na
obra está marcada para 1º de
junho.

“Em Maragojipe, outra
ação já está em andamento. A
restauração da pavimentação
do acesso ao município, na li-
gação com a BA-513, se encon-

tra com 20% de execução e
deve ser concluída em agos-
to”, destaca o secretário de In-
fraestrutura, Marcus Caval-
canti. Os serviços de manu-
tenção também são feitos no
trecho entre a BA-001 e São
Roque do Paraguaçu.
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#Óleos Lubrificantes #Lanternas

No último dia, 22 de maio, foi
celebrado o Dia Internacional
da Biodiversidade. A data, cri-
ada pela ONU em 22 de maio
de 1992, tem o objetivo de
conscientizar a população
mundial sobre a importância
da diversidade biológica e pre-
servação da biodiversidade
em todos os ecossistemas. A
Aviva, detentora da Costa do
Sauípe (BA) e Rio Quente
(GO), que são cercados por
muita natureza, promove di-
versas iniciativas em cada um
dos destinos em prol da con-
servação da biodiversidade
local.

Confira abaixo um pouco
mais sobre cada uma delas.

Costa do Sauípe
Em Costa do Sauípe, des-

de 2000, há uma base do Pro-
jeto Tamar. Em todo esse pe-
ríodo de parceria, aproxima-
damente 9 mil desovas foram
protegidas e mais de 500 mil
filhotes das espécies Cabeçu-
da (Caretta caretta), Oliva (Le-
pidochelys olivacea), de Pen-
te (Eretmochelys imbricata) e
Verde (Cheloniamydas) foram
devolvidos ao mar.

Vale destacar que na praia
da Costa do Sauípe, os filho-
tes das tartarugas marinhas
fazem a caminhada da areia ao
mar durante a soltura, que
pode ser acompanhada de
perto pelos turistas, seguindo
as regras do projeto. “Quando
fizemos a aquisição do com-
plexo, renovamos o nosso
compromisso com o Projeto
Tamar para preservarmos no
destino a desova das tartaru-
gas marinhas. Inclusive, exis-
te a proibição de luzes na orla
da praia, pois elas interferem
nos hábitos noturnos, de de-
sova e também de nascimen-

O grupamento da Defesa Ci-
vil de Candeias se dirigiu na
manhã desta quarta-feira (19/
5) ao município de Amélia
Rodrigues para um intercâm-
bio de informações na implan-
tação do órgão da cidade. Na
oportunidade, o superinten-
dente da defesa de Candeias,
Abdoral Júnior, o analista téc-
nico, Ademar Cerqueira, jun-
to ao grupo de trabalho, apre-
sentaram os documentos, re-
latórios técnicos, e palestra-
ram sobre as estratégias de
atuação em casos de riscos

MEIO AMBIENTE Data reforça importância da diversidade biológica e preservação da

biodiversidade nos ecossistemas

Dia da Biodiversidade: conheça iniciativas da
Aviva na Costa do Sauípe e em Rio Quente

Por José Mion

to”, conta Flávio Monteiro,
Diretor de Operação da Aviva.

O projeto Tamar possui na
base de Costa do Sauípe seis
tartarugueiros e pesquisado-
res identificam desovas, insta-
lam estacas de marcação de
ninhos e telas para tentar re-
duzir a predação de ovos por
raposas, tatus, entre outros
animais. Realiza também um
trabalho permanente de sen-
sibilização dos visitantes e
moradores para a importância
da permanência das estacas
de marcação dos ninhos nas
praias, além de atividades que
estimulam o descarte e rea-
proveitamento adequados de
materiais, para que o público
reflita sobre a responsabilida-
de de cada um na conservação
da natureza.

Além disso, a Vila Nova da
Praia tem uma loja para ven-
da de produtos do Tamar para
geração de renda ao projeto.
E para os interessados em co-
nhecer ainda mais o trabalho
feito por eles, há opções de

passeios até a base localizada
na Praia do Forte.

Rio Quente
Já em Rio Quente, desde

2009, a Aviva investe na recu-
peração das suas áreas que fa-
zem divisa com o Parque Es-
tadual da Serra de Caldas No-
vas. O foco deste trabalho é
restaurar regiões que já foram
devastadas pelo agronegócio e
que não têm condições de
abrigar biodiversidade. Nesse
período, já foram refloresta-
dos 9,63 hectares de áreas de
preservação permanentes e
plantadas mais de 13 mil ár-
vores nativas do cerrado,
como ipê, jacarandá mimoso,
pequi, aroeira, entre outras. 

Também está em desen-
volvimento um corredor eco-
lógico que ligará o Parque Es-
tadual da Serra de Caldas No-
vas (PESCaN) com as áreas
preservadas do complexo de
Rio Quente.  “Hoje, já obser-
vamos 88,9% das espécies de
animais que vivem no PES-

CaN em nossas áreas de pre-
servação. Nossa meta é obser-
var 95% dessa fauna”, diz Nei-
de Tavares, Gerente de Meio
Ambiente na Aviva.

Em Rio Quente, ainda há o
Birdland, um viveiro com área
de 2.000 m² projetado para
que os animais se sintam em
seu habitat. As aves e outros
animais como veados, jabutis,
cobras e macacos foram envi-
ados pelo IBAMA para se re-
cuperarem de maus tratos ou
tráfico. Durante o período em
que permanecem no viveiro,
os animais são cuidados e ali-
mentados. Além disso, são
acompanhados regularmente
por biólogos, possuindo toda
estrutura adequada, para que
convivam em harmonia com
outros animais de diferentes
espécies. O Birdland foi berço
de reprodução de macacos e
veados, o que reforça a exis-
tência de um recinto adequa-
do para a convivência destes
animais.

Os filhotes das tartarugas marinhas fazem a caminhada da areia ao mar durante a soltura

Equipe da Defesa Civil de
Candeias visita o município
de Amélia Rodrigues

O objetivo da visita dos
membro da Defesa Civil
de Candeias foi
colaborar com
informações técnicas 

como alagamentos, desliza-
mentos, entre outras situa-
ções. Acompanharam a apre-
sentação o prefeito de Amélia,
João Menezes, o vice-prefeito
e secretário de habitação, Jer-
sonito de Oliveira, o chefe de
gabinete, Marcus Coutinho e
a secretária de Assistência So-
cial, Daiane Barreto.

A indicação para a experi-
ência foi da Superintendência
de Proteção e Defesa Civil –
Sudec, do Governo do Estado.
“Acredito que o empenho da
Defesa Civil para prevenir aci-
dentes e riscos em Candeias
foi o que contou para que o
governo nos direcionasse para
esse intercâmbio. Temos tra-
balhado intensamente para
proteger os cidadãos de qual-
quer perigo”, disse Abdoral. A
equipe da Defesa Civil de
Amélia também visitou a uni-
dade de Candeias na semana
passada para conhecer a es-
trutura e os equipamentos uti-
lizados nas ações.

Sedas de Candeias entrega pães
e cestas básicas à moradores do
Assentamento União

A Prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Soci-
al - Sedas, realizou atendi-
mento às famílias do Assenta-
mento União, no último dia
19de maio. A equipe do Cras
III, juntamente com a assis-
tente social e com parceiros
presentes, como o Programa
PAI e o Bolsa família, realiza-
ram visitas domiciliares aos
moradores, acolhendo e dan-
do as devidas orientações às
demandas apresentadas du-
rante o atendimento.

Na oportunidade, foram
entregues benefícios eventu-

ais como cestas básicas e pães
do Programa Mão na Massa
àqueles que se enquadram no
perfil de recebimento. 

Várias familias recebe-
ram as cestas básicas
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Sede do Ministério da
Economia em Brasília

Agricultores familiares que
aderiram ao Garantia-Safra,
safra inverno 2019/2020, co-
meçam a receber o benefício
neste mês de maio. Nesta pri-
meira fase, serão contempla-
dos mais de 44 mil agriculto-
res, dos 79.855 que aderiram
à safra. No total, são R$ 37,7
milhões em recursos, pagos
em parcelas únicas de R$ 850
por família, que irão garantir
as condições mínimas para o
replantio, e, ao mesmo tempo,
movimentar a economia dos
municípios atingidos pela es-
tiagem ou pelo excesso de chu-
vas.

Garantia-Safra viabiliza continuidade de
produção para mais de 44 mil famílias baianas

O programa Garantia-Sa-
fra, coordenado pelo Ministé-
rio de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), é
composto por contribuições
dos agricultores familiares,
Estados, Municípios e União.
Na Bahia, o Estado assume
também o pagamento de 50%
do valor devido aos agriculto-
res familiares e às prefeituras
municipais. Para o pagamen-
to do benefício da safra inver-
no 2019, o governo estadual
aportou R$ 10 milhões.

Na Bahia, o Garantia-Safra
é coordenado pela Secretaria
de Desenvolvimento Rural

(SDR), por meio da Superin-
tendência da Agricultura Fa-
miliar (SUAF), com o apoio
operacional da Superinten-
dência Baiana de Assistência
Técnica e Extensão Rural
(Bahiater).

“O Programa Garantia Sa-
fra se consolidou como uma
política pública de alta rele-
vância e importância para a
agricultura familiar do Semi-
árido, pelo seu caráter prote-
tor de renda mínima e de mo-
vimentação da economia local
e pelo quantitativo de recur-
sos que circulam em cada
município, que varia entre R$

1,5 milhão a R$ 2,5 milhões.
Esse programa tem permitido
aos agricultores familiares
acessarem outros programas
de fomento, como mudas de
palmas. Esse tem sido nossos
esforços em qualificar acessos
a outras políticas, gerando
possibilidades de melhorias
da qualidade de vida e renda”,
destacou Welliton Rezende,
da Diretoria de Apoio e Fo-
mento à Produção, da Supe-
rintendência da Agricultura
Familiar (Suaf).

Sobre o programa
O Garantia-Safra garante a

segurança alimentar para
agricultores familiares de mu-
nicípios que sofrem por estia-
gem ou enchente. Podem re-
ceber o benefício os agriculto-
res com renda mensal de até
um salário mínimo e meio,
quando tiverem perdas de
produção, nas culturas do mi-
lho, feijão, arroz, algodão e
mandioca, em seus municípi-
os, iguais ou superiores a 50%.
O Garantia-Safra prevê o re-
passe de R$ 850, divididos em
cinco parcelas de R$ 170,00.

Na Bahia, o Estado assu-
miu o pagamento de 50% do
valor devido aos agricultores
e às prefeituras municipais. O
Garantia-Safra é uma ação do
Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), coordenado
nacionalmente pelo Comitê
Gestor do Garantia-Safra, do
MAPA.

Milhares de agricultores serão beneficiados com o programa  / Fonte e Foto: Ascom/SDR

Recadastramento de
aposentados é suspenso

até 30 de junho

O Ministério da Economia
publicou, no Diário Oficial
da União do último dia 24
de maio, uma instrução nor-
mativa que suspende até 30
de junho a exigência de re-
cadastramento anual de
aposentados, pensionistas e
anistiados políticos civis. De
acordo com a Instrução Nor-
mativa nº53, está suspensa
também a realização de visi-
tas técnicas para comprova-
ção de vida.

A suspensão dessa exi-
gência é uma das medidas de
proteção previstas para o en-
frentamento à pandemia,
entre as orientações dirigi-
das a órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal da Admi-
nistração Pública Federal. O
Ministério da Economia res-
salta que essa suspensão não
se aplica ao recadastramen-
to de aposentados pensionis-
tas ou anistiados políticos
cujos pagamentos já estejam
suspensos.

Encerrado o prazo citado
pela instrução, os beneficiá-
rios que tiverem sido dispen-
sados da realização de com-
provação de vida durante o
período de suspensão “deve-
rão realizar o recadastra- Fonte: Agência Brasil

Israel e Rodolffo são convidados de
Bell Marques em Live de São João

Transmissão ao vivo será feita no dia 5 de junho, pelo YouTube

ECONOMIA

A dupla Israel e Rodolffo,
dona do hit “Batom de Cere-
ja”, será a convidada da live
Arraiá Bell Marques, no pró-
ximo dia 5 de junho (sábado),
às 20h, no YouTube do cantor
baiano. Depois do Carnaval,
os festejos juninos são os fa-
voritos de Bell, que já gravou
4 álbuns de forró durante a
carreira. 

“Fiquei muito feliz que eles
aceitaram meu convite para
participarem da live. A músi-
ca têm sido uma grande força
nesse período difícil que ain-
da vivemos e espero que, jun-
tos, possamos levar mais ale-
gria às casas das pessoas”, ce-
lebrou Bell.

Em seu Instagram, Rodol-
ffo, que ganhou ainda mais

notoriedade em função de sua
participação na última edição
do Big Brother Brasil, disse
não saber como lidar com a
felicidade de ter recebido o
convite e prometeu “quebrar
tudo” durante a participação. 

Os fãs podem ir se prepa-
rando e matando a saudade
com a live do ano passado,
disponível no canal do YouTu-
be do artista.

Por José Mion

Foto: Fábio Cunha

O carnaval e os festejos juninos são os preferidos de Bel

mento anual nos termos de
que trata a Portaria nº 244,
de 2020, e a Instrução Nor-
mativa nº 45, de 2020”, de-
talha o documento.

As Unidades de Gestão de
Pessoas dos órgãos do Siste-
ma de Pessoal Civil da Ad-
ministração Federal (Sipec)
poderão, durante o período
de suspensão, receber solici-
tações de restabelecimento
excepcional dos pagamentos
de proventos e pensões sus-
pensos dos aposentados,
pensionistas ou anistiados
político.

Encerrado o período de
suspensão da exigência de
recadastramento, o benefici-
ário deverá realizar a com-
provação de vida para conti-
nuidade do pagamento de
proventos e pensões e rece-
bimento de eventuais retro-
ativos.

O Governo do Estado deci-
diu manter a restrição da lo-
comoção noturna de pesso-
as das 21h às 5h, em toda a
Bahia e em conformidade
com as condições estabeleci-
das nos respectivos decretos
municipais, até o dia 1º de
junho. Nas regiões da Cha-
pada, Oeste, Sudoeste e Ex-
tremo-Sul, as medidas de
restrição de locomoção tem
validade das 20h às 5h.

Nos municípios integran-
tes das regiões de saúde em
que a taxa de ocupação de
leitos de UTI vier a se man-
ter igual ou inferior a 75%,
por cinco dias consecutivos,
a restrição na locomoção
será válida das 22h às 5h.

O funcionamento de ba-
res e restaurantes deve ficar
limitado às 19h todos os dias,
até 1º de junho. No final de
semana, o funcionamento
dos bares e restaurantes
deve estar restrito à comer-
cialização de alimentos e be-
bidas não alcoólicas, pois das
18h de 28 maio até as 5h de
31 de maio, a venda de bebi-
da alcoólica em quaisquer
estabelecimentos fica proibi-
da, inclusive por sistema de
entrega em domicílio (deli-
very), com exceção apenas
para as regiões de saúde que
alcancem a taxa de 75% ou
menos de ocupação de leitos
de UTI, durante cinco dias
consecutivos

A circulação das lanchi-
nhas deve ser suspensa das
22h30 às 5h, limitada a ocu-
pação ao máximo de 50% da
capacidade da embarcação
durante o fim de semana.

Região Metropolitana
O toque de recolher nas

cidades da região metropo-

Foto: Marcelo Casal Jr.

CORONAVÍRUS

Toque de recolher é prorrogado
até 1º de junho em toda a Bahia

litana tem validade das 20h
do dia 28 às 5h de 31 de
maio. Com isso, o funciona-
mento dos meios de trans-
porte metropolitanos e ferry
boat fica suspenso no perío-
do das 20h30 às 5h, de 28
até 30 de maio, sendo proi-
bido o funcionamento do
ferry boat nos dias 29 e 30.

De acordo com o decreto,
a comercialização de bebidas
alcoólicas nos municípios
desta região fica proibida
das 20h do dia 28 às 5h do
dia 31 de maio.

Aulas
As unidades de ensino

públicas e particulares po-
dem manter as atividades de
forma semipresencial. Para
que isso ocorra, é necessário
que a taxa de ocupação de
leitos de UTI Covid esteja
abaixo de 75%, por cinco
dias consecutivos, nas regi-
ões de saúde.

Além disso, as atividades
letivas devem ficar condici-
onadas à ocupação máxima
de 50% da capacidade de
cada sala de aula e ao aten-

dimento dos protocolos sa-
nitários estabelecidos.

Eventos e shows
Os eventos e atividades

que envolvam aglomeração
de pessoas continuam proi-
bidos, em todo o território da
Bahia, independentemente
do número de participantes,
ainda que previamente auto-
rizados.

Segue suspensa ainda a
realização de shows, festas,
públicas ou privadas, e afins,
independentemente do nú-
mero de participantes, além
de atividades esportivas
amadoras em todos os mu-
nicípios baianos, até 1º de
junho.

A atualização do decreto
determina ainda a permis-
são de eventos profissionais
e científicos com até 50 pes-
soas; além de atos religiosos
litúrgicos desde que esses
ocorram com 25% da ocupa-
ção dos espaços. Academias
também podem manter o
funcionamento, desde que
limitem a 50% da capacida-
de.

ACESSE e Divulgue :

www.jornalocandeeiro.com.br

Foto: Alberto Maurax  SSP/Arquivo

A Polícia Militar está atuando na fiscalização

Os terrenos e prédios onde
funcionava a Ebal na Avenida
General Graça Lessa, no
Ogunjá, em Salvador, recebe-
ram a visita do Governador
Rui Costa no último dia 24 de
maio. Acompanhado do secre-

Antigos prédios da Ebal vão
abrigar novas sedes da Polícia Civil

Por Raul Rodrigues

tário da Segurança Pública,
Ricardo Mandarino, do subse-
cretário, Hélio Jorge da Pai-
xão, e da delegada chefe da
Polícia Civil, Heloisa Brito,
Rui conheceu os projetos para
as instalações de um comple-

xo de delegacias da Polícia Ci-
vil, que será construído no lu-
gar.

“Nós estamos planejando a
intervenção em várias delega-
cias, em várias unidades da
Polícia Civil. Onde é prédio
próprio, estamos requalifican-
do, como no Complexo dos
Barris, que vai receber uma
reforma completa dando qua-
lidade e melhorando o ambi-
ente de trabalho dos profissi-
onais. E as unidades em pré-
dios alugados nós estamos re-
manejando para instalações
próprias”, afirmou Rui.

Segundo Rui, “com a ven-
da da Ebal, essa área aqui, que
era utilizada pela antiga Ces-
ta do Povo, vai ser completa-
mente reformada e vai abrigar
todas as unidades que hoje
estão nesses prédios aluga-
dos”.

Várias Delegacias que funcionam em imóveis aluga-
dos serão transferidas para o novo Complexo Policial
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

TODA ESTRUTURA DE QUE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e EmpresasRod. BA 522 - KM 06 - Fones:(71) 3602-1379 / 3116 - Candeias-Bahia

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

  Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

Duas lojas para melhor servir ao cliente

de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS
PISOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONEXÕES - TINTAS & MASSAS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 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

PEÇAS E SERVIÇOS PARA TODAS
 AS MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais
Molas para Carretas e Vans

Ar Condicionado Travas Elétricas
Motores e Bombas

Mangueiras Hidráulicas -
Alinhamento de Balanceamento

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

Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

O Braseiro
A Melhor Comida a Quilo da Região

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

#Pratos Deliciosos #Massas

#Churrascos #Saladas

#Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE

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

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


