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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.
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Empresa especializada
em energia solar começa
a atuar em Candeias
A LUARVILLE- WR Enge-
nharia e Consultoria, em-
presa situada em Candeias,
especializada em obras de
construção civil, consulto-
ria imobiliária, terraplana-
gem, drenagem e que atua,
fortemente na estabilização
de bases com solos argilo-
sos, agora também aposta
pesado, e ao custo que cabe
em seu bolso, na “ENER-
GIA SOLAR”.

De acordo com os enge-
nheiros civil Valdir e Feli-
pe Rios, diretores da Luar-
Ville, a região metropolita-
na de Salvador tem um

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

Prefeitura de Madre de Deus entrega
nova viatura para a Polícia Militar

Visando garantir a prote-
ção da saúde dos policiais
militares e o reforço da se-
gurança pública na cidade
de Madre de Deus, a Prefei-
tura, através da Secretaria
de Segurança Cidadã
(SESC), entregou, nesta
sexta-feira (22), uma nova
viatura, produtos e equipa-
mentos de proteção contra
o novo coronavírus para
policiais da 10ª CIPM, lo-
calizada no município.
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O prefeito Jailton entrega as chaves da nova viatura

Alba aprova
antecipação dos
feriados de São
João e 2 de julho
Em sessão virtual extraordi-
nária realizada na manhã des-
te sábado (23), a Assembleia
Legislativa da Bahia (Alba),
aprovou por maioria a anteci-
pação para segunda e terça-
feira (25 e 26 de maio) dos fe-
riados referentes ao São João

e à Independência da Bahia,
celebrados todo ano nos dias
24 de junho e 2 de Julho, res-
pectivamente, em Salvador,
Feira de Santana, Itabuna,
Ilhéus, Jequié, Lauro de Frei-
tas, Candeias, Ipiaú e Cama-
çari.

O presidente Nelson Leal conduziu a sessão virtual que
aprovou os feriados de segunda e terça (25 e 26 de

maio) em Salvador e outros oito municípios da Bahia

Mosaic Fertilizantes abre as
inscrições para a segunda
edição do Edital da Água

grande potencial, pois é
uma das melhores áreas de
irradiação solar do mundo,
o que torna muito mais ba-
rato os custos do sistema
solar.

Iniciativa oferece apoio financeiro a

organizações da sociedade civil e instituições de

ensino superior que tenham projetos voltados à

gestão do recurso hídrico

A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio
combinados, arriu as inscri-
ções no último dia 23 de
maio para a segunda edição
do seu edital, cujo objetivo é
valorizar e incentivar proje-
tos que visam assegurar a
disponibilidade do recurso
hídrico de qualidade às ge-
rações futuras.

Instituições, organizações
não governamentais, escolas
e universidades têm até o dia
26 de junho para submeter
seus projetos. Após a análi-
se de uma equipe especi-
alizada, juntamente com o
IDIS, parceiro técnico da ini-
ciativa, doze projetos serão
selecionados para receber
R$ 45 mil cada um.
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LBV doa enxovais, amor
e carinho para mães
atendidas no programa
Cidadão Bebê
Mesmo que haja definição for-
mal em um dicionário, ser
mãe vai muito além de uma
“mulher que deu à luz, que
cria ou criou um ou mais fi-
lhos”. Se você perguntar a
cada mulher que conhece,
sendo ela mãe ou não, ela lhe

trará definições e significados
diferentes. Pois a maternida-
de para cada pessoa tem um
significado único.

Pensando nas mamães ca-
rentes, a  Legião da Boa Von-
tade criou  programa Cidadão
Bebê.

Centenas e mamães já foram contempladas pelo
programa  Ciadão Bebê em Salvaor e RMS

Ford entrega o
primeiro lote de
35.000 máscaras
produzidas na
fábrica de Camaçari

A Ford realizou a entrega
do primeiro lote de másca-
ras de proteção facial pro-
duzidas na fábrica de
Camaçari, na Bahia, para
equipar os profissionais de
saúde que atuam na linha
de frente do combate ao

Os equipamentos estão sendo doados para profissio-
nais de saúde que atuam na linha de frente do com-
bate à epidemis do novo coronavírus

coronavírus. O lote é com-
posto de 35.000 unidades,
doadas às Secretarias Mu-
nicipais de Saúde de
Camaçari, Dias D’Ávila e
Salvador e à Secretaria Es-
tadual de Saúde da Bahia.
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A virtude da paciência
A respeito do fundamental exercício da
paciência na vida dos seres humanos,
transcrevo a página “O mais difícil”, de
autoria do Espírito Hilário Silva, no capítulo
10 do livro A vida escreve. Reproduzo aqui
o texto da forma que o saudoso fundador da
Legião da Boa Vontade, o Irmão Alziro Zarur
(1914-1979), magistralmente a interpretava

durante suas pregações da Hora do Ângelus, na Mensagem
da Ave, Maria!
“Diante das águas calmas, Jesus refletia.
Afastara-se da multidão, alguns momentos antes.
Ouviu remoques e sarcasmos.
Viu chagas e aflições.
E o Mestre pensava...
Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu se aproximaram.
Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas.
— Senhor — disse João —, qual é o mais importante aviso
da Lei de Moisés na vida dos homens?
E o Divino Amigo passou a responder:
— Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós
mesmos. Mas o meu Mandamento é: Amai-vos como Eu vos
amo.
— E qual é a virtude mais preciosa? — indagou Tadeu.
— É a humildade.
Então, Tiago perguntou:
— E qual o talento mais nobre, Senhor?
Jesus respondeu:
—- O trabalho.
— E a norma de triunfo mais elevada, Senhor? — perguntou
Bartolomeu.
— A persistência no Bem.
— Mestre, qual é para nós todos, o mais alto dever?
— Amar a todos, a todos servir sem distinção.
— Mas, Senhor — respondeu Tadeu —, isso é quase
impossível!
E clamou Tiago:
— A maldade é atributo geral. Eu faço o Bem quanto posso,
mas apenas recolho espinhos de ingratidão.
— Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda a parte.
— Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo
as mãos para ajudar.
E todos desfilaram as suas mágoas diante do Mestre
silencioso.
Então, o Discípulo Amado voltou a interrogar:
— Jesus, o que é mais difícil? Qual é a aquisição, realmente,
mais difícil de todas?
Jesus declarou:
— A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O
mais difícil é ajudar em silêncio, é amar sem crítica, dar
sem pedir, entender sem reclamar... A aquisição mais difícil
para nós todos chama-se paciência”.
A Dor é a libertação da Alma

Tanta gente padece na existência terrena. Mas poderá
usufruir o benefício de várias encarnações enquanto for
necessário esse medicamento para a sua Alma em evolução.
Depois receberá a recompensa eterna da consciência
tranquila pelo dever bem cumprido.
Não adianta fugir à Dor. O segredo para evitá-la é não a
provocar. De que maneira?! Respeitando a Lei Divina. Por
isso, é necessário conhecê-la bem. Trata-se de um estudo
empolgante e infinito.
Ovídio (43 a.C.-17 ou 18 d.C.) compreendeu a lição do
sofrimento: “Suporta e persevera, que essa dor acabará por
te ser de grande proveito”.
Como tem sido ao Supremo Político, Jesus, que, em Seu
Sermão da Montanha (Evangelho, segundo Mateus, 5:5), nos
convida:
 - Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a
Terra.

A coragem feminina
Mulher! Sinônimo de fortaleza, destemor e compaixão...
Certamente por isso Jesus contou com o extraordinário
apoio de incontáveis heroínas, a exemplo de Maria, chamada
Madalena, Joana de Cuza, Suzana, Marta e Maria, irmãs de
Lázaro - a quem o Sublime Amigo ressuscitou -, além de
tantas outras que o Evangelho não registra, mas o Espírito
de Deus imortaliza. No momento da crucificação, todas
corajosamente acompanhavam Maria Santíssima, enquanto
os homens, exceto João Evangelista, assustados, se
escondiam. Depois, vieram a redimir-se. Aliás, na hora
trágica no Gólgota, elas é que permaneceram ao lado do
Divino Ressuscitado: “E diante da cruz estavam a Mãe de
Jesus, a irmã dela e também Maria Madalena, e Maria,
mulher de Clopas” (Evangelho, consoante os relatos de João,
19:25).

Assim sendo, na Volta Triunfal do Taumaturgo Celeste
ao planeta Terra - conforme está anunciado no Seu Santo
Evangelho e no Seu Apocalipse Redentor, já que Ele vem
dar “a cada um de acordo com as suas obras” (Boa Nova
do Cristo, segundo Mateus, 16:27 e Apocalipse, 22:12) -,
aquelas mulheres terão a glória de estar à frente da equipe
de recepção. Elas e todos os que são capazes, pela força do
Amor Fraterno, de transpor os perigos e não desonrar o seu
Mestre, pois assegurou Jesus: “Todo aquele que me
testemunhar diante dos homens, Eu o testemunharei diante
do Pai, que está nos Céus; mas aquele que me negar
perante os homens, também Eu o negarei diante do Pai,
que está nos Céus” (Evangelho, segundo Mateus, 10:32 e
33).

Gosto muito deste significativo provérbio judaico sobre
as mães: “Deus, não podendo estar em todos os lugares,
fez as mães”.

Os benefícios da frustração
na infância

A vida não teria sentido algum se tivéssemos
tudo que a gente quisesse. Uma prova disso
é que na Noruega – um dos países mais ri-
cos e desenvolvidos do mundo – é onde exis-
te o maior índice de suicídio entre os jovens.
Pela facilidade deles terem tudo ao alcance
das mãos a vida perde o sentido, pois perce-

bem que os bens que estão adquirindo não são suficientes
para garantir uma felicidade e satisfação perenes.

Esses ensinamentos básicos devem ser ensinados des-
de a mais tenra infância. A vida é instável, e por isso passí-
vel de nos ofertar várias frustrações. Frustração é a anula-
ção do desejo; é quando, por exemplo, a criança quer de-
terminado objeto e os pais – apesar de terem condições
financeiras para compra-lo, e mesmo sabendo que em se-
guida virão choros e birras – não cedem.

Esse tipo de choro (da impossibilidade de poder ter o
que se quer) é indispensável para o desenvolvimento psí-
quico saudável do infante. Essa frustração certamente vai
ensinar desde cedo que não podemos ter/fazer tudo que
queremos. As perdas fazem parte da vida (pode-se perder
um ente querido, a prova de um concurso, um emprego,
ou terminar um relacionamento etc). E a criança que não
aprender a lidar com essas adversidades poderá ter mui-
tos problemas na vida adulta.

Infelizmente, a maioria dos pais não está preparando
seus filhos para os insucessos, perdas, derrotas e fracas-
sos que inevitavelmente vão acometê-los um dia. A crian-
ça que aprende a lidar com essas surpresas da vida são
mais resilientes e conseguem extrair dos infortúnios ma-
turidade, aprendizados e superação – e certamente, não
irá matar sua companheira porque ela terminou o relaci-
onamento.

Se os pais soubessem a importância de às vezes privar
os filhos de objetos de consumo economizaria no bolso e
educariam filhos mais saudáveis mentalmente. Por exem-
plo, se seu filho estiver doente e o médico prescrever uma
medicação cujo sabor seja bem amargo, você provavelmen-
te dará a seu filho porque sabe que é para o bem dele.
Ensinar a tolerar as frustrações e lidar com as adversida-
des da vida seguramente será o melhor remédio que os
pais podem oferecer aos seus filhos, pois os ajudarão a
serem verdadeiros cidadãos de bem. As crianças podem
até achar o sabor bem amargo, mas quando adultas irão
te agradecer profundamente por esses ensinamentos.

A população de São Francisco
do Conde amanheceu mais
triste no último dia 11 de maio.
Logo cedo, uma notícia que
ninguém gosta de ouvir ecoou
pela cidade: o falecimento do
ex-prefeito Osmar Ramos, um
os dirigentes do município
mais querido e respeitado de
toos os tempos.

Seu Osmar Ramos nos dei-
xa aos 92 anos de idade. Além
de prefeito, Osmar Ramos foi

São Francisco do Conde perdeu
o ex-prefeito Osmar Ramos

deputado estadual e uma das
figuras mais marcantes da po-
lítica do recôncavo baiano e
Região Metropolitana de Sal-
vador.

A Prefeitura de São Fran-
cisco do Conde divulgou a se-
guinte Nota: “É com imenso
pesar que a Prefeitura Muni-
cipal de São Francisco do Con-
de, nas pessoas do prefeito
Evandro Almeida e do vice-
prefeito Nem do Caípe, se so-
lidarizam com familiares e
amigos do ex-prefeito Osmar
Ramos, falecido na manhã
desta segunda-feira, 11 de
maio.

Que Deus o guarde junto a
si e conforte o coração de to-
dos, em especial os filhos Os-
man, Odízia, Zenira, Ozenila,
Marluce, Osmar Filho, Ozeni
e Osvan.

Osmar Ramos ficou conhe-
cido nacionalmente como o
prefeito do ‘sábado que vem
tem mai’, pois inaugurava
uma obra a cada sábado em
sua gestão e fazia um evento
em cada uma delas”.

Osmar Ramos foi um dos
políticos mais queridos
do Recôcavo baiano

Vereadores Republicanos de
Madre de Deus anunciam apoio à
pré-candidatura de Dailton Filho

Numa reunião acontecida no
último dia 9 de maio, em Ma-
dre de Deus, os vereadores
Marcos Paulo dos Santos
Moura (Paulinho de Nalva),
presidente da Câmara Muni-
cipal do Município e Joyce
Queiros Lima Santos, a Joyce
Filha de Seu Hélio, anuncia-
ram apoio à pré-candidatura
a prefeito de Dailton Filho
(PSB). Os vereadores Pauli-
nho e Joyce estavam na base
de apoio do prefeito afastado
Jeferson Andrade, que deixou

o cargo no último dia 29 de
abril por determinação do Tri-
bunal de Justiça da Bahia (TJ/
BA).

As conversas entre o pré-
candidato Dailton Filho e os
vereadores já vinha aconte-
cendo a algum tempo e se in-
tensificaram na última sema-
na quando ambos deixaram a
base de apoio do prefeito afas-
tado.

A direção do Republicanos
endossa o apoio do partido a
pré-candidatura de Dailton.

Dailton Filho recebeu o apoio de Paulinho e Joyce

PTB lança a pré-candidatura de Mauro

Cardim a prefeito de Lauro de Freitas 

O presidente do PTB na Bahia,
Benito Gama, gravou um VT 
(encurtador.com.br/mnszE),
onde afirma que o presidente
do Instituto Metropolitano de
Desenvolvimento e Inovação
(IMDI), empresário e radialis-
ta Mauro Cardim é o pré-can-

didato a prefeito da legenda
trabalhista a prefeito de Lau-
ro de Freitas. 

“Assim com em Lauro
de Freitas, estamos fortale-
cendo o partido na Bahia”,
afirmou Benito Gama. “A pré-
candidatura de Cardim, passa
a ter, então, o apoio dos filia-
dos do PTB no Brasil, na Bahia
e em Lauro de Freitas”, afir-
mou Benito Gama.

“Agradeço o apoio do
presidente do meu partido.
Agora é trabalhar para tirar
Lauro de Freitas do caos da
atual gestão”, diz Cardim. Ele
assume também a Presidência
do partido em Lauro de Frei-
tas.

Mauro Cardim e Benito

Niltinho indica a Rui Costa a contratação
de transportadores escolares

O deputado estadual Niltinho
(PP) indicou ao governador
Rui Costa a contratação dos
transportadores escolares du-
rante o período que durar a
pandemia causada pelo novo
coronavírus. A finalidade é
transportar os profissionais

de saúde do Estado e/ou ma-
teriais hospitalares.

Os transportadores escola-
res estão impedidos de exer-
cerem suas atividades por
conta da suspensão das aulas.
“Para minimizar este efeito,
eles poderão ser contratados
para realizar o transporte dos
profissionais de saúde e /ou
materiais hospitalares de bai-
xo risco, diminuindo, dessa
forma, o acesso dos profissio-
nais de saúde ao transporte
público, evitando assim aglo-
merações e risco de contágio
da Covid 19”, afirmou o depu-
tado estadual Niltinho (PP).

Deputado Niltinho (PP) Será que vai haver a eleição municipal?

Essa é uma dúvida que vem
atormentando os pré-candida-
tos a prefeitos e vereadores
pelo Brasil a fora. O novo pre-
sidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Roberto Barroso, já
disse que sim. A data é que
depende da evolução da

pandemia do coronavirus no
país.

Inicialmente marcada para
o próximo dia 4 de outubro, a
eleição municipal vai escolher
os novos prefeitos e vereado-
res dos mais de cinco mil mu-
nicípios brasileiros.
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Unidade da Mosaic em Candeias / Reprodução Facebook

Por Thas Hiray

A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio
combinados, abre as inscri-
ções no último dia  23 de maio
para a segunda edição do seu
edital, cujo objetivo é valori-
zar e incentivar projetos que
visam assegurar a disponibi-
lidade do recurso hídrico de
qualidade às gerações futuras.

Instituições, organiza-
ções não governamentais, es-
colas e universidades têm até
o dia 26 de junho para subme-
ter seus projetos. Após a aná-
lise de uma equipe especi-
alizada, juntamente com o
IDIS, parceiro técnico da ini-
ciativa, doze projetos serão
selecionados para receber R$
45 mil cada um.

Os interessados em
participar devem apresentar

projetos a serem implementa-
dos nos seguintes municípios
de atuação da Mosaic Fertili-
zantes: Rio Grande (RS), São
Francisco do Sul (SC), Parana-
guá (PR); Cajati, Cubatão,
Campinas e São Paulo (SP);
Araxá, Alfenas, Conquista,
Delta, Patos de Minas, Patro-
cínio, Sacramento, Tapira e
Uberaba (MG); Campo Gran-
de (MS); Anápolis, Catalão,
Ouvidor e Rio Verde (GO);
Rondonópolis e Sorriso (MT);
Barreiras e Candeias (BA);
Barra dos Coqueiros, Capela,
General Maynard, Japaratuba
e Rosário do Catete  (SE) e São
Luiz (MA). Vale ressaltar que
os participantes da edição de
2019 também podem concor-
rer.

O Edital da Água foi
premiado já em sua primeira

edição, no ano passado, sen-
do o ganhador de duas cate-
gorias do Prêmio Cases de Su-
cesso em Água e Saneamento
Ambiental 2019, realizado
pela Rede Brasil do Pacto Glo-
bal, da ONU. A iniciativa foi
reconhecida nas modalidades
Ação Coletiva e Proteção e
Restauração de Ecossistemas.
As ações contempladas em
2019 envolveram filtros ecoló-
gicos para reuso das águas im-
plantação de fossas sépticas,
recuperação de nascentes e
até mesmo um jogo mobile
para educação ambiental.

De acordo com Arthur
Liacre, vice-presidente de As-
suntos Corporativos & Susten-
tabilidade e Estratégia & De-
senvolvimento de Negócios, a
primeira edição mostra quão
valiosos foram os resultados.
“Este é um projeto de abran-
gência nacional, que valoriza
iniciativas regionalizadas,
pois tem a objetivo de unir for-
ças com instituições locais
para buscar soluções de me-
lhoria e disponibilidade de re-
cursos hídricos para as comu-
nidades onde estão inseridas”,
afirma.

Inscrições
Para se inscrever, é pre-

ciso baixar o regulamento, o
 formulário de inscrição e a
planilha de orçamentos que
estão disponíveis no site da
Mosaic Fertilizantes:
www.mosaicco.com.br/edital.
O formulário e a planilha pre-
enchidos, junto com os docu-
mentos obrigatórios e comple-
mentares, devem ser encami-

nhados para o e-mail
lalves@idis.org.br, informan-
do no assunto “Edital da água
– Mosaic Fertilizantes - Nome
da organização”. O prazo para
envio é até às 18h do dia 26 de
junho. Cada organização po-
derá participar com quantos
projetos quiser, desde que se-
jam enviados separadamente
e estejam devidamente iden-
tificados.

 
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 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.

Mosaic Fertilizantes abre as inscrições
para a segunda edição do Edital da Água

OPROTUNIDADE Iniciativa oferece apoio financeiro a organizações da sociedade civil e instituições

de ensino superior que tenham projetos voltados à gestão do recurso hídrico

Ford entrega o
primeiro lote de 35.000
máscaras produzidas
na fábrica de Camaçari

A Ford realizou a entrega do
primeiro lote de máscaras de
proteção facial produzidas na
fábrica de Camaçari, na Bahia,
para equipar os profissionais
de saúde que atuam na linha
de frente do combate ao coro-
navírus. O lote é composto de
35.000 unidades, doadas às
Secretarias Municipais de
Saúde de Camaçari, Dias
D’Ávila e Salvador e à Secre-
taria Estadual de Saúde da
Bahia.

No início de abril, a
empresa anunciou o plano de
adaptar as suas instalações da
América do Sul para a produ-
ção de máscaras de proteção,
que foi executado em tempo
recorde. A meta inicial, de
produzir 50.000 máscaras, foi
ampliada para 110.000 por
meio de uma parceria firma-
da com a EMBRAPII (Empre-
sa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial) e o SE-
NAI Cimatec.

Além das localidades já
mencionadas, o estado de São
Paulo e os municípios de Si-
mões Filho (BA), Taubaté (SP)

Os equipamentos estão sendo doados para profissio-
nais de saúde que atuam na linha de frente do com-
bate à epidemis do novo coronavírus

e Horizonte (CE) também fi-
guram entre os próximos no
Brasil a receber a doação dos
equipamentos, por intermé-
dio de seus órgãos públicos de
saúde.

“Quero agradecer a to-
dos os colaboradores e parcei-
ros que contribuíram para a
realização desse importante
projeto, somando forças para
enfrentarmos esse momento
de grande dificuldade para
toda a sociedade”, diz Lyle
Watters, presidente da Ford
América do Sul e Grupo de
Mercados Internacionais. “A
doação de máscaras é uma
forma de proteger os profissi-
onais que estão se arriscando
na linha de frente para ajudar
os pacientes afetados por essa
terrível doença. Com essa
ação, reafirmamos o nosso
compromisso de colocar a
saúde e a segurança das pes-
soas em primeiro lugar.”

“Neste momento de cri-
se, as instituições precisam
somar esforços e uma das pri-
oridades é oferecer mais segu-
rança para aqueles que estão

diretamente em contato com
a doença nos hospitais, e é isso
que estamos buscando ao fa-
zer esse investimento. Essa é
uma parceria muito valiosa,
com um objetivo social muito
importante”, diz José Luis
Gordon, diretor de planeja-
mento e gestão da EMBRAPII.

Linha de produção
A experiência da Ford

em projetos, cadeia de supri-
mentos, manufatura e logísti-
ca foi essencial para que a li-
nha de produção de máscaras
de proteção pudesse começar
a operar em tempo recorde. As
máscaras são fabricadas com
lâmina de acetato, espuma e
elástico, em oito linhas de
montagem com aproximada-
mente 20 operadores e enge-
nheiros, que se disponibiliza-
ram a participar do processo
como voluntários. Nesse tra-

balho, além da observação das
regras de distanciamento so-
cial, são seguidos protocolos
rígidos de proteção e constan-
te higienização pessoal e de-
sinfecção do ambiente.

“A capacidade total de
produção é de 8.000 unidades
por dia, ou seja, a cada 15 se-
gundos nós temos uma más-
cara pronta para ser entregue
aos nossos guerreiros que es-
tão na linha de frente do com-
bate do coronavírus”, diz Mar-
cus Topázio, supervisor da
Montagem Final da Ford, lí-
der dos times de produção no
projeto. “A Ford tem como pi-
lares cuidar das pessoas e ga-
rantir a segurança de todos.
Por isso, diante de uma situa-
ção como essa ela e seus cola-
boradores não poderiam ficar
de fora”.

Por Ruty Câmara

Vereadores de Candeias
aprovam o Benefício
Eventual Municipal

Foi realizada, no último dia 25
de maio, uma sessão extraor-
dinária na Câmara de Verea-
dores de Candeias, que votou
e aprovou dois Projetos de Lei:
o Projeto N° 009/2020 que
dispõe sobre medida excepci-
onal instituindo o Benefício
Eventual Municipal (BEM) e
o Projeto N° 010/2020 que
dispõe sobre medida excepci-
onal para autorização do po-
der executivo antecipar feria-
dos municipais. Ambos de au-
toria do poder executivo.

A sessão, que contou com
a presença de 16 vereadores,
teve início pela manhã. Pri-
meiramente aprovou-se o
Projeto N° 010/2020 que an-
tecipou o feriado de 14 de
agosto para o dia 27 de maio
do presente ano. Posterior-
mente os edis apresentaram
algumas emendas ao Projeto
de Lei N° 009/2020 que fo-
ram votadas e aprovadas pe-
los presentes por unanimida-
de:

A Emenda Modificativa N°
001/2019 ampliou o recebi-
mento do BEM de 01 (um)
para 02 (dois) membros por
família.

A Emenda Modificativa N°
002/2019 que altera o inciso
VI do artigo 6º do referido
projeto, passando a ter a se-
guinte redação: Inscrição no
Cadastro Único para progra-
mas sociais do Governo Fede-
ral e Número de Identificação
Social - NIS ou declaração de
hipossuficiência, conforme
artigo 4º, inciso 2º desta lei.

A Emenda Aditiva N° 002/
2019 informa que os trabalha-
dores informais que não pos-
suírem cadastro no CADÚNI-
CO, poderão receber o benefí-
cio, caso seja maior de 18
anos, desde que dentro do seu
núcleo familiar não exista ou-
tro membro que tenha o bene-
fício municipal e seja consta-
tada a vulnerabilidade pela
Secretaria de Desenvolvimen-
to e Assistência Social.

Além disso, a Câmara re-
jeitou a proposta do executi-
vo que era de R$ 200,00 (du-
zentos reais) e ampliou o va-
lor para R$250,00 (duzentos
e cinquenta reais).

As emendas apresentadas
ao projeto foram de autoria
dos 17 Vereadores.

Sessão extraordinária

Duas viaturas para ronda es-
colar foram entregues na tar-
de de ontem (8), pela Prefei-
tura de Candeias à Polícia Mi-
litar. O Prefeito Dr. Pitagoras
Ibiapina entregou os automó-
veis ao tempo em que deu
boas-vindas ao novo Coman-
dante da 10ª Companhia In-
dependente da Polícia Militar,
Major Washington Eurico Sil-
va Costa.  

O gestor contou que a ação
é feita num momento de ex-
trema importância, já que os
automóveis serão usados ime-
diatamente para o combate do
coronavirus na cidade, a par-
tir deste sábado (9). 

“É com muita alegria que
a gente faz essa entrega pra
nossa população. A cidade de
Candeias aguardava por um
momento como este e veio
numa boa oportunidade, mar-
cando a chegada do major
Washington. As viaturas vêm
com o objetivo de atuar ronda
escolar, mas que têm também
agora, outras utilidades”, des-
tacou o prefeito. 

Prefeitura de Candeias
entrega duas viaturas
para ronda escolar

O major Washington falou
que o intuito da corporação
em Candeias é de fazer um
melhor patrulhamento na ci-
dade. “A proposta inicial é de
aplicar as viaturas na ronda
escolar, já que a presença po-
licial nas escolas é importan-
te. Mas neste momento, de
combate a pandemia, estare-
mos atuando nas bases que
serão criadas pela Prefeitura
para contenções nas rodovias,
para dar mais segurança a
quem trabalha ou está passan-
do pela cidade”, informou o
major. 

O militar ainda aproveitou
a oportunidade para agrade-
cer a parceria entre a Prefei-
tura e a Polícia Militar nesta
nova etapa.

Novas viaturas da RE

Arraiá do Aconchego, o São
João de Candeias, é adiado
O Arraiá do Aconchego come-
çou em 2017 de forma tímida,
sendo uma semente plantada
para fazer de Candeias, uma
cidade com a melhor festa de
São João da Região. Em 2018,
nos organizamos, resgatamos
as tradições, crescemos em
área, em conceito, em públi-
co, realizamos concursos: de
quadrilhas, da rua mais boni-
ta, sempre valorizando os ar-
tistas da terra e abrindo as
portas para os grandes nomes
da musica brasileira. O Arraiá
do Aconchego cresceu, e em
2019 realizamos o maior fes-
tejo junino da história, e com
você escrevemos um grande
capitulo festivo de nossa cida-
de. Uma mega festa, com uma
mega estrutura, fez do Arraiá

do Aconchego 2019 o maior de
todos.Fomos destaques na
grade musical, na decoração,
na geração de emprego e ren-
da, na alegria, no públicos, na
dança, na culinária e na soli-
dariedade. A prefeitura arre-
cadou 33 toneladas que ali-
mentos que foram distribuí-
dos para Organizações Sociais
de toda a Bahia. Nosso povo
como sempre fez bonito. Ago-
ra em 2020 um grande São
João estava sendo preparada.
Essa festa ficará adiada por
conta da pandemia do corona-
virus para proteger uns aos
outros. A melhor festa do nor-
deste esse ano, não será nas
ruas. Será cada um em sua
casa, no aconchego sim, mas
do seu lar.
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LBV doa enxovais, amor e carinho para
mães atendidas no programa Cidadão Bebê
Mesmo que haja definição for-
mal em um dicionário, ser
mãe vai muito além de uma
“mulher que deu à luz, que
cria ou criou um ou mais fi-
lhos”. Se você perguntar a
cada mulher que conhece,
sendo ela mãe ou não, ela lhe
trará definições e significados
diferentes. Pois a maternida-
de para cada pessoa tem um
significado único.

E no mês das mães, a
Legião da Boa Vontade entre-
gou para as mamães atendi-
das pelo programa Cidadão
Bebê na unidade Bonocô, em
Salvador/BA, o enxoval com-
pleto para o bebê e para as
mães.

Tudo feito com o maior
cuidado e amor fez com que as
mulheres presentes se sentis-
sem felizes e emocionadas ao
serem recebidas pela equipe
da LBV. Uma das atendidas,
Viviane dos Santos, relatou
sobre a emoção que sentiu du-
rante a entrega. “Eu senti mui-
ta alegria e uma gratidão
imensa. Ele [o bebê] até me-
xeu aqui”. Grávida de 8 meses
e desempregada, ela conta que
o enxoval “chegou numa boa
hora porque a maioria das lo-
jas estão fechadas e com essa
epidemia a gente não teria
como comprar”.

Kátia de Jesus, inte-
grante do grupo de gestantes,

Alba aprova antecipação dos
feriados de São João e 2 de julho

O presidente Nelson Leal conduziu a sessão virtual que
aprovou os feriados de segunda e terça (25 e 26 de maio) em
Salvador e outros oito municípios da Bahia

Em sessão virtual extraordi-
nária realizada no último dia
23 de maio, a Assembleia Le-
gislativa da Bahia (Alba),
aprovou por maioria a anteci-
pação para segunda e terça-
feira (25 e 26 de maio) dos fe-
riados referentes ao São João
e à Independência da Bahia,
celebrados todo ano nos dias
24 de junho e 2 de Julho, res-
pectivamente, em Salvador,

Prefeitura de Candeias inaugura
Central de combate a covid-19

No último dia 21 de maio, a
Prefeitura de Candeias por
meio da Secretaria de Saúde
inaugurou oficialmente as
instalações da Central Co-
vid-19. A central de enfren-
tamento ao coronavírus está
situada no Centro Médico
Luís Viana Filho e já vinha
atendendo e testando paci-
entes que apresentavam sin-
tomas da doença, nesta uni-
dade.

De acordo com a Secretá-
ria de Saúde, Soraia Cabral,

destacou: “Eu senti muita gra-
tidão, aconchego, humildade e
amor. No momentcheguei
aqui eu não esperava ser rece-
bida dessa forma”. Kátia, re-
forçou a importância das do-
ações, especialmente agora
que o pai do seu filho está de-
sempregado. “Aqui tem mui-
tas mães como eu que muitos
pais não estão trabalhando,
estão desempregados e é uma
ajuda muito grande. Eu vejo
como uma benção de Deus nas
nossas vidas”.

Devido a pandemia, o
atendimento precisou ser
adaptado para preservar as
gestantes, mas o aparo às
mães não parou. Por meio da
entrega de doações a LBV aju-
da as famílias a enfrentarem
a pandemia e se manterem
protegidas. E tudo isso só é
possível graças a ajuda de co-
laboradores, parceiros e ami-
gos da Instituição. E para eles,
a mãe Francislene, grávida de
7 meses, mandou um recado
especial. “Eu queria agradecer

a todos que puderam colabo-
rar com esse enxoval que está
sendo entregue a nós mamães
e agradecer muito. Eu e a meu
bebê aqui, a Kiara, a gente
agradece muito, muito mes-
mo”.

A LBV se-gue seu trabalho no atendi-
mento a famílias que vivem
em situação de vulnerabilida-
de social. Conheça e colabore,

acesse www.lbv.org.

Fonte e Foto:

Ascom/LBV

Centenas de gestantes já foram contempladas pelo programa Cidadão Bebê da LBV

Feira de Santana, Itabuna,
Ilhéus, Jequié, Lauro de Frei-
tas, Candeias, Ipiaú e Cama-
çari.

De acordo com o presiden-
te da casa, o deputado Nelson
Leal (PP), a antecipação dos
feriados é uma medida excep-
cional para o ano de 2020,
com o intuito de proporcionar
a redução da circulação de
pessoas nas ruas, para evitar

a disseminação do novo coro-
navírus no estado.

“Nós precisamos ter cada
vez mais a responsabilidade
de contribuir para o combate
à essa que é a maior crise da
saúde desta geração. Temos
que reduzir a curva para o sis-
tema não entrar em colapso,
como aconteceu em muitos
países”, afirmou Leal.

Os nove municípios foram
os escolhidos pela Adminis-
tração Pública estadual devi-
do ao fato de terem superado
a marca de 100 casos confir-
mados da Covid-19.

Entretanto, as cidades bai-
anas que também quiserem
antecipar os respectivos feri-
ados assim poderão fazer me-
diante decreto municipal.

Com a antecipação dos fe-
riados, os serviços não essen-
ciais em nas cidades contem-
pladas, estarão suspensos na
segunda e terça-feira, sendo
permitidos apenas estabeleci-
mentos relacionados aos ser-
viços de saúde, assim como
também farmácias, agências
bancárias e supermercados.

as pessoas que tiverem sin-
tomas da Covid-19 devem se
dirigir para a Central. “Va-
mos receber aqui as pessoas
que tiverem os sintomas da
doença. Está tudo pronto,
tem a sala de observação, são
quatro leitos de isolamento
equipados, com respirado-
res e aparelhos de ventilação
mecânica. Na central, vamos
avaliar o paciente e direcio-
nar qual o tipo de atendi-
mento que ele vai ter, se vai
ficar em observação aqui ou

irá para um hospital. Não
desejamos que ninguém pre-
cise, mas se precisar, a Cen-
tral Covid está pronta”, afir-
mou a Secretária.

Os serviços de pronto
atendimento prestados na
central são os de acolhimen-
to, testagem rápida e estabi-
lização de paciente com a
forma mais agravada da do-
ença, até que seja feita a
transferência para um hos-
pital de referência da capital.

A estrutura da central é
de enfermaria de isolamen-
to, onde será possível a rea-
lização de ventilação mecâ-
nica, oxigenoterapia entre
outros procedimentos. Todo
o sistema é totalmente infor-
matizado, sem a utilização
de papel o que evita possível
contaminação. O sistema
está interligado as unidades
básicas de saúde promoven-
do maior agilidade no enca-
minhamento do paciente a
central.

A Unigel, uma das maiores
indústrias químicas e petro-
químicas do país, com presen-
ça nos estados da Bahia e de
São Paulo, vem intensificando
suas ações sociais para auxili-
ar a população a amenizar os
impactos da pandemia de co-
ronavírus – COVID-19, com
doação, até o momento, de
47.000 quilos de materiais de
seu portfólio, 13.000 quilos de
alimentos e 2 respiradores.

Essenciais para o setor
médico e hospitalar, materiais
que garantem descartabilida-
de e higiene são extremamen-
te necessários em ambientes
de risco durante situações de
pandemia como a atual. Por
isso, foram doados 5.000 qui-
los de poliestireno (PS) para,
em conjunto com a indústria

Fonte e Foto:

Ascom/LBV

Unigel intensifica ações sociais no combate ao covid-19
transformadora ligada à Abi-
plast (Associação Brasileira da
Indústria do Plástico), forne-
cer 2.000.000 de copos des-
cartáveis para hospitais da
rede pública. Adicionalmente,
a Unigel doou 2.000 quilos de
PS para produção, em conjun-
to com a Copobras, de
200.000 embalagens alimen-
tícias em isopor (XPS) para
atendimento da população
vulnerável em Salvador/BA.

Em resposta às necessida-
des urgentes dos profissionais
de saúde por equipamentos de
proteção para combater a CO-
VID-19, a Unigel realizou a
doação de 30.000 quilos de
metil-metacrilato (MMA)
para que, em parceria com os
fabricantes de chapas acrílicas
(Acrimax, Castcril, Central do

Acrílico, Cristal e Cores e Da-
cril) e com os transformado-
res (Original Acessórios, Elite
Comunicação Visual, Acriresi-
nas, Bilateral, VP Máquinas,
Mult Acrilicos e Visão), fos-

sem fornecidas a hospitais
6.000 cúpulas de intubação
para evitar contaminação dos
médicos com COVID-19. A
companhia ainda realizou a
compra de dois respiradores

importados para doação a
hospitais públicos de Salva-
dor/BA, em ação coordenada
com a FIEB (Federação das
Indústrias do Estado da
Bahia).

Ainda dentro do portfólio
de produtos químicos e petro-
químicos que podem, neste
momento, fazer a diferença no
combate à pandemia, a Unigel
uniu-se a outro grande grupo
industrial químico no projeto
de fabricação de 500.000 li-
tros de álcool em gel para dis-
tribuição à rede pública de
saúde, doando, para isso,
10.000 quilos de ácido meta-
crílico (GMAA).

Os itens descartáveis têm
se mostrado indispensáveis no
combate ao vírus e, neste sen-
tido, eles são a base da inicia-

tiva da Unigel que não se res-
tringe, porém, a este segmen-
to para apoiar o combate ao
COVID-19. A responsabilida-
de social com as comunidades
do entorno de nossas plantas
sempre foi muito latente e,
agora, em situação extrema e
sem precedentes, se faz ainda
mais presente. Para auxiliar
emergencialmente as famílias
vulneráveis que podem estar
temporariamente com a ren-
da prejudicada em razão do
isolamento social, a Unigel
doou 13.000 quilos de alimen-
tos, sendo 750 cestas básicas
aos alunos da Escola Gisella
Tygel e 550 cestas básicas aos
alunos da Escola XIV de Agos-
to, ambas instituições de en-
sino mantidas pela Compa-
nhia na Bahia.

 Escola Gisella Tygel é mantida pela UNIGEL

TVAlba começa a transmitir
aulas para o Enem
A TV Enem tem estreia nes-
ta segunda-feira (18) e con-
tará com 3 mil horas de au-
las para os estudantes que
irão fazer as provas do Exa-
me Nacional do Ensino
Meìdio (ENEM). A medida
integra o Projeto de Resolu-
ção apresentado pela depu-
tada Fabíola Mansur que
autoriza a TV ALBA a dispo-
nibilizar aulas onlines para
os alunos da rede pública de
ensino. A deputada fez ain-
da uma indicação indicada
ao Governo do Estado para
incluir a TVE/Bahia na
transmissão de aulas para
preparar os alunos para o
Enem.

“Como presidente da Co-
missão de Educação da Alba,
vejo que esta é uma das al-
ternativas considerando a
ausência de adiamento da
aplicação das provas do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM). Precisamos de
ferramentas de fácil acesso
para disseminar os conteú-
dos pedagógicos aos estu-
dantes e ajudar na prepara-
ção para o exame. A meta
agora é a TVE/Bahia, por

isso aguardamos a inclusão,
por meio do Governo do Es-
tado, para ampliar esta for-
ça tarefa na corrida contra o
tempo.”, explica Fabíola.

De acordo com a TV Alba,
a TV Enem contará com edi-
ções diárias nos horários de
8h e 18h, e será transmitida
através do Canal aberto 61.2;
NET 16 e SKY 361.2 e tam-
beìm pelos canais do Youtu-
be da TV ALBA e do Escri-
toìrio do Pensamento
(www.tvenem.com.br).

Uma luta da deputada

Fabíola Mansur que se

concretiza, “Meta agora é

TVE”, diz a parlamentar

ACESSE E DIVULGUE:

Fonte e Foto:

Ascom Dep. Fabíola

www.jornalocandeeiro.com.br
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Uma das questões que mais trazem dúvidas para os partidos
políticos e seus candidatos é a forma de preenchimento de cada
cadeira nas diversas câmaras municipais pela Justiça Eleitoral,
não obstante os critérios estarem claramente definidos nos
artigos 105 a 111 da lei 4.737 de 15 de julho de 1965 – Código
Eleitoral.

Acredito que as dúvidas sejam mais relacionadas a ciência
da matemática, do que propriamente à eventual obscuridade
ou dificuldade de interpretação da legislação. Por esse motivo,
este artigo não constará palavras técnicas jurídicas, ou
expressões com juridiquês, típicas de operadores do direito,
tudo com fins de se esclarecer, de uma vez por todas, quaisquer
dúvidas sobre a contagem de votos e preenchimento das
cadeiras dos diversos parlamentos no pleito que se avizinha.

Neste sentido, importante que os dirigentes partidários,
filiados e eventuais candidatos conheçam alguns conceitos
mínimos, considerando sempre as eleições proporcionais, para
que se possa entender a forma de cálculos para o
preenchimento das vagas nas diversas câmaras municipais no
pleito de 2020, que são os seguintes:
SISTEMA ELEITORAL PROPORCIONAL, VOTOS VÁLIDOS,
QUOCIENTE ELEITORAL, QUOCIENTE PARTIDÁRIO e
RESTOS ELEITORAIS (SOBRAS).
VOTOS VÁLIDOS – São os votos dados aos candidatos
regularmente inscritos e às legendas partidárias, excluídos
brancos e nulos.
SISTEMA ELEITORAL PROPORCIONAL – O eleitor escolhe
seu candidato entre aqueles apresentados por um partido
político, podendo optar em votar nominalmente no candidato
ou somente no partido.
QUOCIENTE ELEITORAL (número mínimo de votos para o
preenchimento de vagas) – corresponde ao número de votos
válidos divididos pelo número de cadeiras a serem preenchidas
na câmara municipal.
QUOCIENTE PARTIDÁRIO – corresponde ao número de votos
válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral.
RESTOS ELEITORAIS (SOBRAS) – corresponde ao número
de votos obtidos pelo partido dividido pelo número de vagas
obtidas na câmara municipal + 1

Não é demais lembrar que somente o partido que atingir
um número mínimo de votos tem o direito de obter vaga na
Câmara Municipal. O número mínimo de votos é obtido por
meio do cálculo do quociente eleitoral, que decorre da divisão
do número total de votos válidos pelo número de vagas a serem
preenchidas na Casa Legislativa.

Uma vez compreendidos os conceitos acima, trago o
exemplo da cidade de Salvador-Ba, para fins de demonstração
de como serão preenchidas as cadeiras na sua Câmara

Municipal nas eleições de 2020 pelos vereadores eleitos,
considerando a legislação atualmente em vigor.

A forma de contabilização é feita em 03 (três) etapas. Na
primeira etapa, calcula-se o quociente eleitoral, ou seja, o
número de votos válidos divididos, no caso de salvador, por 43
(quarenta e três) que é o número de vagas/cadeiras a serem
ocupadas pelos vereadores eleitos, e com fins também de se
estabelecer a quantidade mínima de votos para preenchimento
das vagas no parlamento. Na sequência calcula-se o quociente
partidário, números de votos dados ao partido, divididos pelo
quociente eleitoral, e por último o restos/sobras eleitorais,
números de votos obtidos pelo partido dividido pelo número
de vagas obtidas na câmara municipal +1.

PRIMEIRA ETAPA
Na obtenção do quociente eleitoral, após apurados os votos

válidos, excluindo-se brancos e nulos e de quem não foi votar,
chega-se a um montante, por exemplo como na última eleição
de salvador de 2016, que houve 1.269.287 (um milhão duzentos
e sessenta e nove mil duzentos e oitenta e sete votos) válidos.

Deve-se pegar este número e dividir pelo número de cadeiras
na câmara, no caso 43. Assim aplicando a fórmula temos:
QUOCIENTE ELEITORAL = 1.1269.287/43 = 29.518,30.

A legislação diz que se deve sempre desprezar, no resultado
obtido, que no exemplo acima foi de 29.518,30, a fração inferior
a 0,5 e considerar equivalente a 01(um) a fração superior a 0,5.
No exemplo do último pleito de salvador, 2016, o quociente
eleitoral portanto foi de 28.518, desprezando a fração 0,30 pois
inferior a 0,5.

O que isso quer dizer, que a cada 29.518 (vinte e nove mil
quinhentos e dezoito) votos que o partido obtiver na apuração
dos votos para sua legenda, preencheria uma cadeira na Câmara
de Salvador.

SEGUNDA ETAPA:
Pronto, basta agora apurar para cada partido esse número

de vezes, no caso, o QUOCIENTE PARTIDÁRIO, que é
simplesmente a quantidade de votos válidos obtidos pelo
partido pelo valor do quociente eleitoral, desprezada qualquer
fração.

Exemplo, supondo que o partido A recebesse no pleito
96.000 votos, considerando o quociente eleitoral do último
pleito, 29.518, como ficaria a quantidade de vagas deste partido,
simples:

QuocientePartidário=96.000 (partido)/
29.518(quocienteeleitoral)=3,25.

Como está na lei que neste caso do quociente partidário
deve-se excluir qualquer fração encontrada na divisão, no caso

a fração 0,25, têm-se que o partido A obterá 3 (três) vagas na
câmara de salvador com essa votação.

Lembrando que se o partido A não obtiver ao menos 29.518
votos do quociente eleitoral NÃO TERÁ direito a
preenchimento de vaga na câmara, por vedação legal prevista
no artigo no art. 109, § 2º, do Código Eleitoral. Assim, não é
demais repetir que a votação individual por um candidato, não
é determinante para sua eleição. Faz-se necessário que o partido
de que faça parte o candidato ultrapasse o quociente eleitoral,
no mínimo.

TERCEIRA ETAPA:
Vale salientar que quando das apurações do quociente

eleitoral e partidário, são desprezadas as frações das contas
matemáticas. Por exemplo, na conta acima foi desprezada a
fração 0,3 do quociente eleitoral (29.518,30) e a fração 0,25 do
quociente partidário (3,25), o que pode ocorrer, eventualmente
sobra de vagas não distribuídas entre os partidos,
especialmente em eleições de cidades que envolvam milhares
de eleitores. Ou seja, após feitas as distribuições pelas contas
acima, no caso de salvador, possa ainda existir após a
distribuição 01 vaga das 43, e aí como preencher.

A maneira que a legislação eleitoral adotou para resolver
esse impasse foi adotar as maiores médias, definidas no artigo
109, ou seja, deve-se dividir o número de votos atribuídos a
cada partido pelo número de lugares por eles obtidos (por meio
do quociente partidário) mais um.

Utilizando-se o último quociente eleitoral de 2016 que foi
de 29.518 em Salvador, pode ser explicado como se calcula as
sobras e forma de preenchimento das mesmas pelos partidos,
consoante se nota do exemplo abaixo:
Partido A obteve 96.000 e ocupou 3 lugares
Partido B obteve 120.000 – 4 lugares,
Partido C obteve 150.000 – – 5 lugares
O cálculo dos restos/sobras eleitorais (S) pode ser assim
representado:
SOBRA DO PARTIDO A:
Sobra = 96.000/3 + 1 = 32001
SOBRA DO PARTIDO B:
Sobra = 120000/4+1=30001
SOBRA DO PARTIDO C
Sobra =150000/5+1=30001

Desses três médias apuradas, vê-se que quem obteve a maior
média foi o partido A com 32001 votos de média, portanto,
será preenchida pelo candidato mais votado nominalmente
deste partido.

Desse modo, o partido ou a coligação que atingir a maior
média obtém mais uma vaga na Casa Legislativa. Esse cálculo
deve se repetir até que se esgotem as sobras, sempre acrescendo
ao quociente da equação a nova vaga obtida, quando for o caso.

Uma vez estabelecida a quantidade de vagas a serem
preenchidas por cada partido ou coligação, faz-se necessário
definir quais serão os candidatos empossados. Essa definição
ocorrerá em função da quantidade de votos nominais obtidos
pelos candidatos, de forma que serão empossados os candidatos
mais votados, segundo a votação nominal, e em caso de empate
o mais idoso.

Eleições proporcionais: como
funciona o preenchimento
das vagas e a “sobra de
votos”? Confira!

Plácido Faria
Advogado e comentarista político
placidofaria@yahoo.com.br

Por Plácido Faria

ARTIGO

Única no estado e conside-
rada referência no Brasil, a
Unidade de Treinamento
para Desospitalização (UTD)
do Hospital Martagão Ges-
teira completa, nesta segun-
da-feira, 25, oito anos desde
a sua criação. Nesse período,
o setor possibilitou que 123
crianças portadoras de do-
enças crônicas pudessem re-
tornar para seus lares, sem
terem seus tratamentos in-
terrompidos.

Essa conquista só é pos-
sível porque a UTD é um se-
tor do hospital que treina os
próprios familiares dos paci-
entes para serem também
cuidadores dos seus filhos.

Em 8 anos, Unidade de Treinamento para
Desospitalização (UTD) do Martagão
conseguiu que 123 crianças com doenças
crônicas retornassem para seus lares

Na maioria dos casos, são as
mães que ocupam essa fun-
ção.

“São pacientes com longo
tempo de permanência em
UTIs e que passam a poder
retornar para seus lares
mesmo precisando de apare-
lhos para sobreviver. As
mães e pais são treinados
durante meses para pode-
rem dar continuidade à as-
sistência dessas crianças,
que permanecem sendo
acompanhadas pelo hospi-
tal, quando residentes em
Salvador e Região Metropo-
litana”, explica a enfermeira
líder da UTD, Nilveci Nasci-
mento.

“Quando tudo começou,
parecia um projeto quase
que impossível de ser reali-
zado, mas, a cada ano, fomos
transformando nossa inten-
ção em realidade e nos apri-
morando. Hoje, oito anos
depois, podemos ver que es-
távamos no caminho corre-
to e ajudamos a transformar
a vida dessas famílias e que-
remos transformar a de mui-
tas outras”, ressalta o presi-
dente da Liga Álvaro Bahia
Contra a Mortalidade Infan-
til (entidade mantenedora
do Martagão), Carlos Ema-
nuel Melo.

Mãe de João Miguel, de
apenas um ano e 11 meses,
Marli dos Santos conta que
seu filho chegou na unidade
pesando quatro quilos. “O
tratamento no Martagão é
100%. Todos os profissio-
nais tratam meu filho com
excelência. Houve muita
melhora no quadro do meu
filho. Ele não respirava di-
reito. Hoje, já está pesando
oito quilos”, relata.

Criada em 25 de maio de
2012, a UTD foi idealizada
pelo próprio Martagão, em
parceria com a Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia

(Sesab), com o objetivo de
dar treinamento para cuida-
dores de crianças em condi-
ções de doenças crônicas e
dependentes de tecnologias
avançadas, como os casos
daquelas que dependem de
ventiladores mecânicos para
sobreviver.

“Inicialmente, as crianças
que estavam ocupando leitos
de longa permanência em
UTIs foram captadas para o
Martagão após uma avalia-
ção de elegibilidade. A par-
tir daí, foi feito o treinamen-
to desses cuidadores para
que elas tivessem a oportu-
nidade de retornar para seus
domicílios”, acrescenta Nil-
veci.

Com 20 leitos, a UTD re-
cebe crianças de todo o esta-
do, que são encaminhadas
via Central Estadual de Re-
gulação. Em todos os proces-
sos, é feita uma avaliação do
paciente para verificar se ele
está num quadro estável de
saúde, que permita esse re-
torno para casa, o que pode
ocorrer no período de um
mês a um ano. As mães pra-
ticamente também moram
no hospital porque têm que
acompanhar seus filhos até

que eles possam ser reinte-
grados no ambiente famili-
ar e social.

“O tempo para treinar os
cuidadores e desospitalizar
a criança varia muito. De-
pende de vários critérios,
como o processo de alta, a
aceitação do município de
origem, entre outros”, des-
taca a enfermeira.

PAVD

No caso das crianças que
não conseguem ser referen-
ciadas para seus municípios
de origem, se a família con-
seguir se manter financeira-
mente em Salvador, elas são
inseridas no Programa de
Atendimento Ventilatório
Domiciliar (PAVD) do Mar-
tagão. “Uma parte da equi-
pe multidisciplinar do pró-
prio hospital faz visitas do-
miciliares e presta os cuida-
dos e assistência às crianças
em seus domicílios”, diz Nil-
veci.

No PAVD, o Martagão
fornece os materiais de uso,
como insumos e equipa-
mentos. Há casos, ainda, em
que, por meio de doações, o
hospital consegue viabilizar
o aluguel de um imóvel para

a família do paciente que fica
em Salvador, o chamado alu-
guel solidário. “A UTD vai
muito além de apenas forne-
cer assistência. Há todo um
envolvimento social, que
tem continuidade como o
PAVD. Montamos uma es-
trutura em domicílio, com
berços, camas e disponibili-
zamos a equipe multiprofis-
sional para fazer o acompa-
nhamento”, destaca a direto-
ra do Martagão, Erica Olivei-
ra.

Há casos em que os cui-
dadores não são alfabetiza-
dos e os profissionais de saú-
de precisam criar prescri-
ções e instruções adaptadas
para que possam adminis-
trar os medicamentos dos fi-
lhos com segurança. “É um
trabalho árduo, feito em
conjunto e contínuo, mas
com muito amor e carinho.
No final, a gente consegue
perceber que é possível o re-
torno desses pacientes para
seus domicílios. Viver em
hospital não é vida. Desospi-
talizar é fundamental para
que essas crianças possam
voltar para casa”, finaliza
Nilveci. 

Por Anderson Sotero

João foi uma das 123 crianção que voltaram pra casa

Foto: Ascom/Martagão Gesteira
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#Escrita Contábil #Fiscal #Pessoal

Foi publicado no Diário do
Legislativo do último dia  05
de maio, o Decreto Legislati-
vo Nº 147/2020 de 30 de Abril
de 2020, que dispõe sobre a
criação da Comissão Especial
para fiscalizar, apurar e acom-
panhar as ações e atividades

Câmara de Vereadores cria Comissão
especial para fiscalizar as ações da
Prefeitura Municipal de Candeias
pertinentes ao Coronavírus (COVID-19)

pertinentes ao Coronavírus
(COVID-19) executadas pela
Prefeitura Municipal de Can-
deias - Bahia.

Na sessão realizada no dia
30 de abril, o Vereador Mica
solicitou uma questão de or-
dem, nela foi pedida a criação

dessa comissão. O pedido foi
aprovado por unanimidade
pelos vereadores presentes.

Na manhã de ontem, dia
05 de Maio, na Sala VIP da
Câmara Municipal, foi realiza-
da a reunião que definiu as
diretrizes e os membros da
Comissão, a qual será presidi-
da pelo Vereador Arnaldo
Araújo. O Vereador Edmilson
Amaral (Mica) será o relator,
tendo como demais membros
os Vereadores Valdir Cruz,
Jorge Moura (JM) e Gerson da
Conceição (Irmão Gerson). Os
edis Rosana de Souza (Rosa-
na de Bobó) e Fernando Cal-
mon são os suplentes.

O prazo de duração desta
Comissão Especial para apu-
ração dos fatos relacionados à
aludida pandemia (COVID-
19) será de 90(noventa) dias,
podendo ser prorrogado por
igual período, caso seja neces-
sário.

Fazem parte da Comissão os vereadores Edmilson do
Amaral (Relator), Valdir Cruz, Jorge Moura e Gerson
Conceiçao, além dos suplentes Fernando Calmon e
Rosna de Souza

Por Jeferson Fock

Escola da Rede Municipal de Ensino
de São Francisco do Conde recebe
importante prêmio nacional
Uma excelente notícia para
a Educação franciscana foi
anunciada na terça-feira, 19
de maio: a Escola Municipal
Arlete Magalhães é uma das
vencedoras no Prêmio Nes-
tlé por Crianças Mais Saudá-
veis 2020. O projeto finalis-
ta é do professor do 3° ano,
Tiago Santos Nascimento.

Nossa comunidade
saudável: práticas colabora-
tivas em alimentação e ati-
vidades transformadoras é o
nome do projeto, que busca
potencializar o espaço da es-
cola para a realização de
ações colaborativas e susten-
táveis. A iniciativa ainda pre-
vê uma horta comunitária e
um laboratório de ciências
para capacitações e aulas de
como produzir alimentos or-
gânicos na própria escola.

Para a secretária da

Educação Rahijois Oliveira,
“esse prêmio, que tem am-
pla projeção nacional, é o
reconhecimento de que te-
mos excelentes profissionais
em nossa rede, que somam
bastante à educação com
qualidade que tanto quere-
mos. Além disso, a gestão da
Arlete está sempre estimu-
lando iniciativas que pro-
movam a melhoria no ensi-
no, em sintonia com o pla-
no estratégico da gestão
Evandro Almeida, que tem
na Educação uma de suas
prioridades”.

Segundo Tiago, “o
Prêmio Nestlé por Crianças
Mais Saudáveis apresenta
oportunidade de colaborar
com o trabalho pedagógico.
Então, pensei em atividades
que agregassem valor jun-
to às famílias da comunida-

de. Por conhecer a realida-
de social de São Francisco
do Conde, a ideia é que o es-
paço da escola se torne um
lugar de práticas que envol-
vam professores, alunos,
funcionários e comunida-
de”.

“Estou muito feliz
porque acredito muito em
minha equipe e sei que só
precisam de incentivo”, de-
clarou a gestora Rosane da
Anunciação Conceição, que
fez uma mobilização inten-
sa para participação dos pro-
fessores da escola no concur-
so.

Para o professor Tiago
Santos Nascimento, respon-
sável pelo projeto, “fico feliz
por contribuir com a escola
pública de qualidade, mui-
tas de nossas famílias são
carentes. Isso agrega valor

ao nosso trabalho e vai con-
tribuir para a saúde de todo
mundo”.

Com a premiação, o
projeto, que será desenvolvi-
do na Arlete Magalhães, será
financiado pela Nestlé, que
investirá R$ 35.000,00 em
benfeitorias para as ativida-
des propostas.

“Contaremos com a
aquisição de materiais, re-
formas e qualificação do la-
boratório. A proposta está
ligada à produção de ali-
mentos orgânicos e ações
colaborativas sustentáveis”,
informou o professor Tiago.

Para mais informa-
ções sobre o Prêmio Nestlé
por Crianças Mais Saudáveis
2020, acesse: https://
criancasmaissaudaveis.com.br/
premio-2020/.Professor Tiago Santos Nascimento, responsável pelo

projeto, ganhador do Prêmio Nestlê

A Faculdade Regional de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Can-
deias – FAC, que está com as
aulas suspensas em virtude do
decreto estadual que proibiu o
funcionamento de todas as es-
colas e faculdades do estado,
está fazendo uma campanha
publicitária chamando a aten-
ção da população para a im-
portância de seguir as orienta-
ções da Organização Mundial
de Saúde e do Ministério de
Saúde do Brasil, que orienta as

pessoas a tomar os cuidados
para evitar a propagação do
novo coronavírus.

Com peças publicitárias
orientando as pessoas a fazer
a higienização das mãos fre-
quentemente; de fazer o isola-
mento social, ficando em casa
e se por de necessidade tiver
que sair pra rua usar máscara,
a FAC demonstra a sua preo-
cupação com o controle da Co-
vid- 19.

De acordo com a professo-
ra Conceição Sobral, diretora
pedagógica da FAC, o objetivo
da campanha é dá a poio às
medidas que são orientadas
pela OMS e plo Ministério da
Saúde. “Todos nós temos que
fazer a nossa parte. Vamos se-
guir as orientações das autori-
dades da Saúde e contribuir
pra que essa pandemia acabe
logo. Fique em casa. Se preci-
sar sair, use mascara”, concla-
ma a professora Conceição.

Bonita Campanha da FAC

FAC faz campanha de apoio ao
combate do novo coronavírus

Por Sophia Mídian

Prefeitura de Madre de Deus entrega
nova viatura para a Policiais Militar

Visando garantir a proteção
da saúde dos policiais milita-
res e o reforço da segurança
pública na cidade de Madre de
Deus, a Prefeitura, através da
Secretaria de Segurança Cida-
dã (SESC), entregou, nesta
sexta-feira (22), uma nova vi-
atura, produtos e equipamen-
tos de proteção contra o novo
coronavírus para policiais da
10ª CIPM, localizada no mu-
nicípio.      

A viatura modelo pick up/
S10, está sendo disponibiliza-
da por meio de um convênio
entre a Prefeitura de Madre de
Deus e a Polícia Militar da

Bahia. O veículo já está à dis-
posição da guarnição policial
e será utilizado no serviço
operacional da equipe.  

“Implantamos recente-
mente o toque de recolher na
cidade. Sabemos da importân-
cia desses profissionais para a
garantia da ordem, então
nada mais justo do que dar
melhores condições de traba-
lho para que eles possam cui-
dar da segurança da nossa ci-
dade com mais conforto tam-
bém”, relata o prefeito Jailton
Santana (PTB).

O comandante do 3º pelo-
tão da Polícia Militar em Ma-

dre de Deus, Tenente São Pe-
dro, destacou a importância
da nova viatura e da doação
dos produtos e equipamentos
de proteção contra a Covid-19.

“Em nome do Major Wa-
shington, comandante da 10ª
CIPM, agradeço ao prefeito
Jailton Santana por essa par-
ceria. Vai ser de grande valia
tanto para o município quan-
to para os policiais militares.
Um equipamento novo. A gen-
te tinha essa demanda de via-
tura, porque algumas quebra-
vam, devido ao grande uso.
Uma viatura nova vai vir para
cobrir essa lacuna que tínha-
mos”, afirma o Tenente.

Os kits com álcool em gel,
álcool etílico, luvas e másca-
ras também foram entregues
aos agentes de segurança da
17ª Delegacia da Polícia Civil,
em Madre de Deus.  

O ato contou com a parti-
cipação do secretário Munici-
pal de Segurança Cidadã, Nil-
ton Dias, da vereadora Jodia-
ne (PTB) e dos vereadores Val
Peças (PSB), Kikito Tourinho,
Juscelino e Pastor Melk.

O prefeito Jailton Santana entregou a nova viatura



Edição de Maio de 2020 - Página 7O CandeeiroRegião Metropolitana

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

Estabilizantes de solos
argilosos

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

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

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

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

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

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

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

Banco Mundial
Em reconhecimento aos

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

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

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

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

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

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

Agora Candeias tem
Energia Solar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Felipe e Valdir Rioas

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

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

Candeias-Bahia

Peças para todas as marcas de veículos

VENHA CONHECER

O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Pré-ENEM de São Francisco do
Conde aprova vários estudantes nas
universidades públicase privadas

O sonho de cursar uma uni-
versidade pública se tornou
realidade para um grupo ex-
pressivo de estudantes fran-
ciscanos. Aprovados no Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio, eles foram alunos do Pré-
ENEM, curso preparatório
oferecido gratuitamente pela
Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secre-
taria da Educação – SEDUC. 

Assim como o ENEM se
tornou a principal porta de
entrada para o Ensino Supe-
rior, a gestão municipal tam-
bém se adequou aos novos
tempos e criou, em 2018, o
Pré-ENEM, em substituição
ao PREVEST, que durante
anos exerceu papel similar na
vida dos munícipes.  Com um
time de professores de pri-
meiro escalão, material didá-
tico, ambiente virtual de
aprendizado e aulas de cam-
po, as chances de ingresso no
Ensino Superior aumenta-
ram e a aprovação dos fran-
ciscanos em universidades
públicas atesta a qualidade
do curso. 

Pelo SISU (Sistema de Se-
leção Unificada), os estudan-
tes conseguiram a proeza de
ingressarem em faculdades
públicas, onde se tem grande
concentração de alunos de es-
colas particular. 

Na opinião de Elinaldo
Casais, aprovado em Compu-
tação na Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA),  “o pro-

jeto Pré-Enem, como inves-
timento da gestão municipal,
juntamente com o apoio do
Secretário de Educação Ma-
rivaldo do Amaral, fez jovens
do município, através de
uma boa preparação, ter
acesso às várias formas de
ingresso em diversas univer-
sidades, resgatando o desta-
que na educação de qualida-
de que o município pode ofe-
recer. A educação que trans-
forma o mundo”. 

Ele também salientou a
importância da disciplina nos
estudos. “O  primeiro passo
pra foi definir objetivos espe-
cíficos e criar uma rotina. O
processo inclui dar foco às
matérias onde o vestibulan-
do tem mais dificuldade.
Para um bom resultado no
Enem, é fundamental ainda
combinar a dedicação na es-
cola e em casa”. 

“Minha experiência com o
Pré-ENEM foi excelente”,
disse, por sua vez, Leilane
Santos . “ Participei em 2018,
mas não fui até o fim. Em
2019 conseguir assistir as
aulas até o final, o que foi de
grande importância para
conseguir uma nota boa. Saí
dos 680 pontos para 840
pontos na redação”.  De
acordo com ela “minha dedi-
cação, juntamente com os
professores excepcionais, me
ajudaram a conseguir uma
vaga na universidade públi-
ca. Fui aprovada em Geo-
grafia pela  Universidade
Estadual de Feira de Santa-
na (UEFS)”. 

Com relação ao novo futu-
ro, que começou a ser traça-
do com a aprovação em BI
Humanidades na Universida-
de da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasi-
leira (UNILAB),  a mais nova
universitária Elizabeth dos
Santos, também egressa do
Pré-ENEM, disse que “as mi-
nhas expectativas são as
melhores possíveis, pois eu
achava que não era capaz de
conseguir uma vaga através
do ENEM, sempre via as re-
portagens sobre o assunto e
achava impossível para
mim”. 

Elizabeth também relatou
que as aulas no Pré-ENEM
foram fundamentais para o
resultado. “Com certeza, o
‘Pré’ foi fundamental. Eu já
estava, a alguns anos, fora
da sala de aula e sabia que
se realizasse a prova sem um
curso, eu não teria chances, 
até porque,  a concorrência
tem aumentado considera-
velmente. Logo, fiquei feliz
pela gestão  ter nos dado esta
oportunidade,  principal-
mente aos que não são ado-
lescentes”. 

Aprovada em Serviço So-
cial na UFBA, a estudante
Adriana disse que “para mim
significou muito atingir este
resultado, agradeço muito a
Deus, é maravilhoso ver que
todo a minha dedicação e a
dedicação que me foi dada
rendeu frutos e que, em vir-
tude disso, uma nova fase se
inicia em minha vida: a rea-
lização de um sonho. Para
alguns, sonhos são besteira,
para mim não,afinal , como
disse o escritor Augusto
Cury  ‘os sonhos não deter-
minam onde vamos chegar,
mas produzem a força neces-
sária para nos tirar do lugar
no qual estamos”. 

“Vale ressaltar que ter
participado do Pré-ENEM
foi de fundamental impor-
tância para que eu pudesse
alcançar tal resultado. Lá, eu
tive um grande suporte edu-
cacional, os professores são
ótimos, a equipe é ótima, e
havia sempre Camila e San-
dra, com toda a motivação e
inspiração, que não permitia
que ninguém sucumbisse ao
desânimo”, concluiua futura
Assistente Social.

Confira a lista dos estudantes aprovados para as
universidades públicas e respectivos cursos:
Anderson França - Letras/UNILAB; Maria Eduarda-    Enge-
nharia Cívil/UFBA; Litza Couto - BI Humanidades/ UFBA;
Dedimar de Jesus-    Ciências Tecnologia e inovação/UFBA;
Adriana de Jesus - Serviço Social/UFBA; Erica de Jesus -
Agronomia/UEFS; LeilaneSantos - Geografia/UEFS; Letícia
Borges - Letras UNILAB; Elizabeth dos Santos - BI Humani-
dades UNILAB; Elinaldo Casais - Computação/ UFBA; Dhei-
son Conceição - Agroecologia/ UFRB; Daiane dos Santos -
BI em Humanidades/UNILAB.

CHURRASCARIA
DA BRANCA

Rod. 522 Km 6 - Caroba - Candeias-Ba.

Atendimento para Empresas

Todos os dias tem Churrrasco

 E pratos variados

Café da Manhã
e Almoço

Por  Sophia Mídian
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

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

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

do Polo Petroquímico.

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

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

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

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

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

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

Largo do Triângulo, 31 – Fone: (71) 3601- 2680 / Candeias-Bahia

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PISOS, AZULEJOS, FERRAMENTAS
PORTAS SOB ENCOMENDA EM MADEIRA E ALUMÍNIO

O Braseiro A Melhor
Comida a
Quilo da
Região

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

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos

#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE


