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

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

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

 Vladimir Nascimento e do jornalista e escritor José de Paiva Netto

Leia ainda

nesta Edição Página 2

Duas lojas para melhor servir ao cliente de Candeias e Região

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

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

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

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

do sistema solar.
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Governador Rui Costa entrega
obras no entorno do estádio e
contenção de encosta em Candeias

No último dia 3 de julho, o
governador Rui Costa inaugu-
rou no bairro do Sarandi, em

O governador Rui Costa inspecionou as obras do Estádio Municipal Caldeirão

Candeias, uma contenção de
encosta, que recebeu R$ 1,6
milhão em investimentos do

Estado.Na mesma oportuni-
dade, foi realizada a entrega
da requalificação do entorno

do Estádio Municipal David
Caldeira, o Caldeirão.

A intervenção na encosta,
feita em uma área de aproxi-
madamente 3,5 mil metros
quadrados da Rua do Beco do
Boi, beneficia diretamente
600 pessoas que residem no
local. Executada pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Ur-
bano do Estado (Conder), a
obra envolveu a colocação de
solo grampeado, recomposi-
ção de taludes com cobertura
vegetal.

Já no entorno do Caldeirão
as obras incluíram recursos da
ordem de R$ 1,1 milhão, em
uma área total de 4.763,20
metros quadrados.

Foram instalados, estão
bancos de concreto com en-
costo, mesas e cadeiras tam-
bém de concreto, estaciona-
mento de bicicletas, quiosque,
parquinho, bem como uma
praça com equipamentos de
ginástica.

Secretaria da Educação do
Estado e Unilab discutem
ações em parceria

A Secretaria da Educação do
Estado (SEC) realizou, no úl-
timo dia  13 e julho, um encon-
tro com representantes da
Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). O
objetivo foi discutir possíveis
parcerias, tendo em vista a
instalação do campus da uni-
versidade, em São Francisco
do Conde. A reunião foi reali-
zada na sede da SEC, onde fo-
ram adotadas todas as medi-
das de segurança, em função
da prevenção ao novo Corona-
vírus. O reitor da Unilab, Ro-

Campus da UNILAB em
São Francisco do Conde

que Albuquerque, e a vice-rei-
tora Cláudia Ramos foram re-
cebidos pelo secretário da
Educação do Estado, Jerôni-
mo Rodrigues. 

O projeto Anamã de barreiras ecossustentáveis no Amazo-
nas foi um dos premiados da Universidade Fed. do ParáPágina 6
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Inaugurado Hospital Geral
Clériston Andrade 2 em Feira

O Governo do Estado entre-
gou, no último dia 15 de julhi,
o maior investimento em saú-
de já realizado no interior da

Bahia. O Hospital Geral Clé-
riston Andrade 2 (foto) foi vis-
toriado pelo governador Rui
Costa e oficialmente entregue
à população, mas sem evento
de inauguração. Instalado em
uma área de 25 mil metros
quadrados, o HGCA 2 contou
com um investimento de R$
60 milhões.
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Anísio
Teixeira é
declarado
patrono da
Educação
na Bahia

O educador baiano Anísio Tei-
xeira já pode ser considerado
o patrono da Educação na
Bahia. A Assembleia Legisla-
tiva (Alba) aprovou, no último
dia 16 de julho, o Projeto de
Lei n° 23.931/2020, enviado
pelo governador Rui Costa,
que tornou Anísio Teixeira o
patrono da educação do esta-
do. A iniciativa é parte das
ações desencadeadas pelo Go-
verno do Estado em reconhe-
cimento ao legado de Anísio,
que nasceu em 12 de julho de
1900, em Caetité, e é conside-
rado um dos maiores educa-
dores brasileiros de todos os
tempos.

Situação da pandemia do coronavírus em Candeias

Até o fechamento dessa edi-
ção, às 10 horas o dia 20 de
julho, os números da pande-
mia da Covid- 19 no municí-

pio de Candeias eram os se-
guintes: casos confirmados,
1125; casos descartados, 422;
casos suspeitos, 34; casos em

monitoramento, 197; pesso-
as recuperadas, 898; e infe-
lizmente, haviam sido regis-
trados 30 óbitos na cidade.

Universitários apoiados pelo Ford
Fund vencem o Enactus Brasil 2020
com projetos sociais inovadores
O time formado por alunos da
Universidade Federal do Pará,
de Belém, foi o grande vence-
dor do Enactus Brasil 2020,
maior evento de empreende-
dorismo social da América
Latina, ganhando o direito a
representar o Brasil na com-
petição global em setembro. O
grupo desenvolveu dois proje-
tos inovadores: o Anamã, um
sistema de ecobarreiras para
reduzir a poluição por plásti-
co nos rios do Amazonas, e o
Costuraê, de produção de
máscaras com visor transpa-
rente para a leitura labial de
surdo-mudos.

Foto: Camila Souza/GOVBA
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Adam Smith (1723-1790), economista e filósofo
escocês, o chamado pai da economia moderna,
escreveu em Teoria dos Sentimentos Morais:
Por mais egoísta que se suponha o homem,
evidentemente há alguns princípios em sua
natureza que o fazem interessar-se pela sorte de
outros, e considerar a felicidade deles necessária
para si mesmo, embora nada extraia disso senão

o prazer de assisti-la. (...)
Por intermédio da imaginação podemos nos colocar no lugar

de nosso irmão, concebemo-nos sofrendo os mesmos
tormentos, é como se entrássemos no corpo dele e de certa forma
nos tornássemos a mesma pessoa, formando, assim, alguma ideia
das suas sensações, e até sentindo algo que, embora em menor
grau, não é inteiramente diferente delas. Assim incorporadas em
nós mesmos, adotadas e tornadas nossas, suas agonias começam
finalmente a nos afetar, e então trememos, e sentimos calafrios,
apenas à imagem do que ele está sentindo.

E é justamente quando, sentindo a dor de nossos Irmãos em
Humanidade, passamos a perceber o imenso valor que possui a
Solidariedade, a Compaixão, a Fraternidade, a Generosidade.
Por isso, ao me referir à Solidariedade Espiritual e Humana,
quero reforçar que se trata de uma Estratégia Divina, pedagógica,
a nos ensinar a viver fraternalmente irmanados. A outra face
disso é a perspectiva sinistra da guerra de todos os tipos, que é
vigorosamente rejeitada pelo Cidadão do Espírito.

A respeito da nobre atitude de concórdia a ser exercitada
entre os habitantes do orbe, nos fala o radialista e poeta Alziro
Zarur (1914-1979) nestas estrofes de seu incomparável:

                               Poema da Amizade

                         Eu tenho, neste espírito de velho
                          Que não compreende a vida em solidão,
                         Meu particularíssimo Evangelho:
                        Amizade é a minha religião.
                         Nem só de feras se compõe o mundo,
                         Como proclamam todos os egoístas:
                         Basta verificar o amor profundo
                         Que transborda nas almas dos altruístas.
                         Mas é preciso que haja em todos nós
                         Um pouco de renúncia e de modéstia,
                         Uma nesga, uma fímbria ou fraca réstia
                        De solidariedade em nossa voz.
                         Cultivemos, senhores, a amizade
                        Em suas santas manifestações,
                        Sentindo as agonias e aflições
                         Das camadas servis da sociedade!
                         Por isso eu tenho - espírito de velho
                         Que não compreende a vida em solidão -
                         Meu particularíssimo Evangelho:
                        Amizade é a minha religião.

Ao encontro dessa verdadeira ode à amizade, apresento, por
oportuna, a substanciosa conclusão do monsenhor Gaspar Sadoc
(1916-2016), da Igreja Nossa Senhora da Vitória, em Salvador/
BA:
- Quando os amigos estão reunidos, até os ponteiros do relógio
param, a gente não sente o tempo passar. A amizade é uma
bênção de Deus.
Dedico-lhes sempre este mantra sagrado da Religião de Deus,
do Cristo e do Espírito Santo: Quem confia em Jesus não perde
o seu tempo, porque Ele é o Grande Amigo que não abandona
amigo no meio do caminho.

Adam Smith e Solidariedade

As ações que a esmagadora maioria das
pessoas fazem e esperam estão volta-
das apenas para si, isto é, visam à indi-
vidualização. E pior, além de não pen-
sar naquele que mora ao lado, esque-
ce-se dos que estão por vir, dos que
vêm ainda fazer parte desse espetácu-
lo: planeta terra. Sobre essa ótica, cabe
indagar: como estamos cuidando do

planeta em que vivemos? Será que os seres humanos
têm meios para sanar a fúria da natureza que eles mes-
mos incitam?

O paradoxo é que – ao mesmo tempo em que ino-
vações tecnológicas são diariamente inventadas para
diluir os problemas cotidianos – novos problemas ame-
açam a natureza. Constantes emissões de monóxido
de Carbono contribuem para uma paulatina desregu-
lação dos processos fluviais, marítimos, eólicos. E es-
sas são ações humanas que urgem serem sanadas ou
minimizadas, sob a égide de não se encontrar vida
humana sobre a terra, em um futuro não muito dis-
tante.

O desejo de status – característica tão comum nes-
sa era capitalista – que hoje movem as catracas da sub-
jetividade do ser humano moderno, poderá se trans-
formar numa luta por sobrevivência. Acontecendo isso,
os firmes pilares dos códigos morais e dos costumes
éticos consequentemente tenderiam a ruir; estabele-
cendo assim uma nova ordem mundial, onde mais do
que nunca a luta pela sobrevivência – e não mais por
reconhecimento – seria a pauta primordial de todos.

Não obstante, por não ter projeções futuristas, pelo
privilégio do imediatismo, do aqui-agora, da não res-
ponsabilização por seus atos a longo prazo, muitos in-
divíduos apostam no outro como responsável pela pre-
servação ambiental. Essa característica de valorizar
apenas o supérfluo, o efêmero, finda por prejudicar
ainda mais as expectativas e projetos das gerações pos-
teriores, se é que vão chegar a existir.

Se tal discussão é ou não utópica, só o tempo pode-
rá responder. O que os seres humanos (que assim se
dizem) devem entender é que, para se planejar um bom
futuro, tem que se dominar o presente. E, mais do que
isso, preservar a natureza que tem, a fim de poder per-
petuar a raça humana para os que estão por vir. A na-
tureza clama socorro, e não podemos mais esperar: o
futuro é hoje.

Sobre a preservação da
espécie humana

Apenas cascas de batata
Durante décadas, Alziro Zarur (1914-1979), saudoso proclama-
dor da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, encheu
de ânimo e Esperança a Alma de seus ouvintes por intermédio
da “Mensagem da Ave, Maria!”, que a Comunicação 100% Je-
sus (acesse www.boavontade.com) mantém no ar todos os dias,
às 18 horas. Na Hora do Ângelus, ele fazia pregações de grande
conforto e esclarecimento e também magistralmente interpre-
tava páginas espirituais elevadíssimas, de autores os mais vari-
ados, a exemplo desta crônica ditada pelo Espírito Valérium:
 
O último dos mortais
Um homem triste morava em pequenina água-furtada, na par-
te superior de uma velha casa em ruínas.
Era um pardieiro sem dono. Paredões sem ninguém.
Era tão pobre que podia comer somente algumas batatas por
dia.
Sentia-se abandonado, desgraçado, desditoso.
Dizia mesmo: “Eu sou o último dos mortais”.
Entretanto, era firme na fé e orava, quase com orgulho, todas
as noites.
- Deus de Bondade, dos aflitos deste mundo acho que sou o
maior.
- Deus de Bondade, graças Te dou por ainda me alimentar com
algumas batatas por dia.
Dois anos passaram, quando, ao se sentir mais aflito e mais in-
feliz, resolveu partir no rumo de outras terras.
E ele, que sempre saía na direção do quintal à procura das raí-
zes que o sustentavam, desta vez saiu do lado oposto, no propó-
sito de partir.
Ao descer o último aclive, escutou umas vozes.
- Ué! Alguém gemia? Então se voltou para ver.
Só então ele pôde verificar que um aleijado, um pobre homem
já em chagas, morava embaixo, sobre um leito de palha e lama,
vivendo quase que somente das cascas de batata que ele jogava
fora...
Eis aí: em vez de maldizer a sua vida, o seu infortúnio, meu
Irmão, minha Irmã, utilize o tempo em benefício próprio, como
alavanca de seu destino, ao socorrer os que padecem ainda mais.
Isso vai atraindo para seu Espírito benesses incontáveis, e as
soluções surgirão no caminho. Diz um antigo aforismo que deve
ser levado em alta consideração: “O pensamento é o alfaiate do
destino”.
Portanto, somos aquilo que pensamos. Por isso, dentro das 21
Chaves Iniciáticas da Religião do Terceiro Milênio, temos as 7
Campanhas, sendo a primeira a do Bom Pensamento, seguida
pela Campanha da Boa Palavra; Campanha da Boa Ação; Cam-
panha da Boa Notícia; Campanha da Boa Diversão; Campanha
da Boa Vizinhança; e Campanha da Boa Vontade Mundial.
 
Suprema vocação de servir
Se assimilarmos a suprema vocação de servir, termo que nos
concede o status de indivíduos úteis à comunidade, percebere-
mos novos e mais acertados horizontes, nos quais se encontra a
nossa inigualável felicidade.
Paulo Apóstolo, em sua Carta aos Filipenses, 4:7, nos incentiva:
“A Paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os
vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus”.
Na década de 1980, escrevi em Reflexões e Pensamentos - Dia-
lética da Boa Vontade:
Não há obstáculos intransponíveis em nosso horizonte, porque
nosso horizonte é Jesus!

Foi através das suas redes so-
ciais que Paulo Sérgio de Sou-
za ou simplesmente Teiú,
como é carinhosamente trata-
do na cidade, comunicou aos
seus conterrâneos madredeu-
senses que atendendo aos
apelos de vários amigos e cor-
religionários, resolveu colocar
o seu nome à disposição para
disputar a Prefeitura de Ma-
dre de Deus nas próximas elei-
ções.

Num vídeo gravado no seu
Instagram, no último dia 2 de
Julho (data da confirmação da
Independência do Brasil),
Teiú fala da sua origem e da
experiência adquirida nos úl-
timos anos, quando teve a
honra de colaborar com as
administrações das saudosas
ex-prefeitas Carmem Ganda-
rela e Rilza Valentim São
Francisco do Conde) e de Je-
ferson Andrade, além de ter
ocupado cargos no governo de
Rui Costa e na administração
dda ex-prefeita de Salvador,
Lídice da Mata.

Paulo Sérgio de Souza,
nasceu na rua do Peguari, em
Madre de Deus, está com 51
anos de idade e é filho de D.
Candinha – barraqueira mais

Paulo Sérgio (Teiú)vai concorrer
à Prefeitura de Madre de Deus

antiga de Madre de Deus – é
casado, tem 02 filhos e 02 ne-
tos. Pessoa de vida simples,
dedicado à família, aos ami-
gos, ao trabalho e aos estudos,
onde tem procurado se espe-
cializar para desempenhar
com competência os cargos
que ocupa.

Em cargos eletivos, Paulo
Sergio Teiú foi vereador de
Madre de Deus, no quadriênio
2005 a 2008 pelo Partido dos
Trabalhadores. Hoje está fili-
ado ao Partido Liberal (PL) e
cai concorrer à Prefeitura da
sua terra.

Paulo Sérgio Teiú foi um
dos grandes amigos da
ex-prefeita Carmem
Gandarela, de quem foi
Secretário duas vezes

Câmara afasta e prefeito não sai

O fato é inusitado: no último
dia 9 de julho, a Câmara de
Vereadores de Candeias,
numa sessão bastante tensa,
afastou por 90 dias o prefeito
Pitagoras Ibiapina, acusado
de superfaturamento na com-
pra de respiradores para com-
bater a Covid- 19. Até aí tudo
normal. A obrigação dos no-
bres Vereadores é fiscalizar os
atos do Poder Executivo.

Mas o que chamou a aten-
ção foi que apesar da votação
ter sido secreta e ter afastado
o prefeito por 9 votos a favor
e 8 contra, todo mundo ficou
sabendo quem votou pelo
afastamento ou não. Eu expli-
co: é que antes da votação que
pedia a saída do alcaide, hou-
ve uma outra votação “aber-
ta”, em que os Vereadores
aprovaram, pelo mesmo pla-
car, a aceitação da denúncia.
Entenderam?

O curioso dessa história é
que o prefeito bateu o pé e per-
maneceu em seu gabinete,
mesmo com a Câmara dando
posse no início da noite à vice-
prefeita Márcia Gomes. Já no

dia 10, a vice-prefeita acompa-
nhada de alguns Vereadores
se dirigiu ao prédio da Prefei-
tura para assumir o cargo, o
que não aconteceu e ela vol-
tou para a Câmara.

Resumo da ópera: No final
da tarde do dia 10, o juiz de
Direito Leonardo Bruno Ro-
drigues do Carmo concedeu
uma Liminar ao Mandado de
Segurança Cível impetrado
pelos advogados do prefeito
Pitagoras Ibiapina e este per-
maneceu no cargo.

O Caso foi judicializado e
até o fechamento dessa edi-
ção, às 10 horas o dia 20 de
julho, o prefeito Pitagoras Ibi-
apina continuava no comando
da Prefeitura.

Se se confirmar o afasta-
mento do Prefeito, essa será a
quarta vez nos últimos 26
anos, que os prefeitos eleitos
tem problema com a Justiça:
Amiga Jú e Maria Maia foram
cassadas pela Justiça Eleitoral
e Sargento Francisco (foi afas-
tado mas voltou para concluir
o mandato) e agora Pitagoras,
que está na berlinda.

O governador Rui Costa (PT)
anunciou no último dia  13 de
julho,  a prorrogação do IPVA
dos transportadores escolar
para 2021. A medida foi come-
morada pelo deputado esta-
dual Niltinho (PP), que apre-
sentou uma indicação (nº
24.203/20) solicitando ao go-
vernador Rui Costa a isenção
do IPVA de 2020 a todos os
transportadores escolares da
Bahia, por conta da pandemia
do novo coronavírus (Covid-
19).

Segundo o parlamentar, os
profissionais estão impedidos
de oferecer os serviços e com
prejuízos por conta da suspen-
são das aulas das unidades
escolares públicas e privadas
em toda a Bahia.

“Em nome da categoria, fi-
zemos esse apelo ao governa-
dor Rui Costa. Pois o Estado
da Bahia já oferece a isenção
do IPVA para algumas catego-
rias profissionais, como os ta-
xistas, mototaxistas e pesca-

Autor de indicação,
Niltinho comemora a
prorrogação do IPVA dos
transportadores escolar 

IPVA dos transportadores escolar
é prorrogado pelo Governo

dores profissionais, além de
portadores de deficiência.
Agora é uma vitória este anún-
cio feito hoje pelo govenador”,
disse o deputado.

O pagamento foi prorroga-
do para até 30 d setembro de
2021, em cota única ou em três
parcelas com vencimento em
30 de julho, 31 de agosto e 30
de setembro de 2021.

Só pra Lembrar
Devido a pandemia do novo
coronavírus, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral adiou as eleições

municipais para os dias  15 de
novembro e 29 de novembro,
onde tiver segundo tirno.
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O ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), deferiu liminar
na noite desta terça-feira, 14,
“à luz do princípio do poder
geral de cautela”, colocando o
ex-ministro Geddel Vieira
Lima (MDB) em prisão domi-
ciliar humanitária com moni-
toração eletrônica. Toffoli
acolheu um pedido da defesa
e considerou que o agrava-
mento do estado geral de saú-
de de Geddel, “com risco real
de morte reconhecido”, justi-
ficava “a adoção de medida de
urgência para preservar a sua
integridade física e psíquica,
frente à dignidade da pessoa
humana”.

Geddel foi preso preventi-
vamente em julho de 2017,
após a Polícia Federal (PF)
apreender aproximadamente
R$ 51 milhões em dinheiro em
um apartamento em Salvador.
Denunciado em dezembro de
2017, ele foi condenado em
outubro do ano passado a 14
anos e 10 meses de reclusão
por organização criminosa e
lavagem de dinheiro. Atual-
mente, o ex-ministro esta cus-
todiado no Centro de Obser-
vação Penal, em Salvador.

A domiciliar do ex-minis-
tro tem validade pelo período
de duração da Recomendação

A vice-prefeita e pré-candida-
ta a prefeita de Morro do Cha-
péu, Juliana Araújo (PL),
apresenta como proposta de
governo a implantação da es-
cola em tempo integral no
município.
“A nossa meta é modificar a
educação em Morro do Cha-
péu, ofertando assim aos alu-
nos e as famílias uma educa-
ção em tempo integral. Neste
modelo os alunos teriam três

Em 07 de Julho de 1927, no largo de Nazaré hoje Praça
Getúlio Vargas na cidade de São Francisco do Conde,
nascia Osmar Ramos. Filho de família humilde, foi
Pescador, iniciou sua carreira pública como porteiro da
Prefeitura, em seguida, escriturário, assistente
administrativo, conferente de tributação, contador entre
outras funções,  até que por um clamor popular,  colocou
o seu nome em julgamento para uma vaga na Câmara de
Vereadores, em tempos que ainda não havia remuneração
sendo  eleito por sete vezes e  conduzido à presidência da
Casa por duas.
Elegeu-se Prefeito por duas vezes e tornou-se conhecido
nacionalmente por um  jargão que deu notoriedade ao
município nos quatro cantos do país.  Foi o primeiro e
ainda único filho de São Francisco do Conde eleito
Deputado Estadual. Na Assembleia Legislativa defendeu
com veemência a soberania do seu município, lutando
para que não perdêssemos o território onde hoje está
instalada a Refinaria Landulpho Alves, desejo insano de
outros parlamentares que, graças a sua decisiva
articulação, não prosperou. Por esta sua combativa
atuação, foi apelidado pela imprensa da época como o
“Velho Guerreiro”.
Recebeu diversas honrarias e condecorações por todo o
país, como Reconhecimento pela sua dedicação a causa
pública, tais como:  Medalha do Mérito Municipalista
Recife e Olinda, Diploma Prefeito Expressão Nacional, -
Jornal Correio de Recife, Cidadão de Santo Amaro da
Purificação, Comenda Barão de São Francisco e mais
recentemente o Diploma de Honra pelos relevantes
Serviços Prestados conferido pela Câmara Municipal de
São Francisco do Conde, entre muitas outras.
Osmar foi responsável pelo ingresso na vida pública de
muita gente e quase todos os prefeitos que passaram pelo
seu município após a abertura da Democracia, de alguma
forma tiveram à “benção” do velho Osmar, ou porque
participaram  do seu Governo enquanto Prefeito, ou
porque teve o seu decisivo apoio. Também tive a
felicidade de ainda muito jovem, fazer parte da sua gestão
como Prefeito à frente de duas Secretarias Municipais, e
muito aprendi com os conselhos e ensinamentos de “seu
Naná”, uma verdadeira enciclopédia humana, um mestre,
um Mito que serve de referência inspiradora para todos
nós.
Autor de várias frases marcantes, destacaria uma delas,
proferida em muitos dos seus entusiasmados discursos,
que guardo na memória: “Para a terra nada trouxe, da

terra nada levarei”. Palavras que nos emocionam por
sintetizar o perfil do homem simples que foi, e que com
sua humildade e carisma, conquistou a todos os seus
“patrícios”, que lhe rendem homenagens nesta data em
que completaria 93 anos.
Osmar Ramos, sem nenhuma dúvida é a maior
personalidade da história contemporânea de São
Francisco do Conde, uma figura das mais presentes
sobretudo nos momentos difíceis das nossas famílias e
que, ironicamente, a nefasta pandemia, não lhe permitiu
receber as homenagens que esse seu povo gostaria de
prestar no momento da sua partida. Mas o seu legado e
seus exemplos serão eternamente lembrados por todos
que assim como ele amam essa “terra que lhe serviu de
berço” e de morada eterna.
E Sábado que vem, tem mais e muito mais saudade.

José Raimundo Fonseca é graduado em Direito, pós

graduado em Gestão Pública.  Professor, poeta, autor

de diversos artigos, membro titular da Academia de

letras de São Francisco do Conde.

Intagram: @jottafonseca

Osmar Ramos,

O Mito
Por Jotta Fonseca

Juliana Araújo apresenta
proposta de escola em tempo
integral para Morro do Chapéu

refeições nas escolas e além
das atividades curriculares,
contariam no contraturno
com atividades esportivas,
culturais e de lazer”, disse.

Juliana Araújo tem tam-
bém como proposta criar con-
vênios da Prefeitura de Mor-
ro do Chapéu com prefeituras
vizinhas. “Dessa maneira, te-
remos mais qualidade no
transporte escolar e as crian-
ças poderão estudar mais per-
to de suas casas, já que há po-
voados que é mais perto estu-
dar em outra cidade, como
Bonito, Utinga, América Dou-
rada, do que na sede de Mor-
ro do Chapéu”, destacou.

A vice-prefeita tem como
proposta melhorar a merenda
escolar oferecida aos alunos.
“O ideal é um cardápio nutri-
tivo, balanceado, com proteí-
nas e verduras”, frisou Julia-
na Araújo.

Juliana Araújo

Por Pedro Castro

Fonte: Estadão Conteúdo

Toffoli libera prisão domiciliar para
o ex- ministro Geddel Vieira Lima

O Governo do Estado entre-
gou, no último dia 15 de julhi,
o maior investimento em saú-
de já realizado no interior da
Bahia. O Hospital Geral Clé-
riston Andrade 2 foi vistoria-
do pelo governador Rui Costa
e oficialmente entregue à po-
pulação, mas sem evento de
inauguração. Instalado em
uma área de 25 mil metros
quadrados, o HGCA 2 contou
com um investimento de R$
60 milhões.

A unidade funciona em
prédio de três pavimentos
onde foi implantado um cen-
tro cirúrgico com 11 salas de
cirurgias e outras três para
procedimentos invasivos,
além de um Centro de Hemor-
ragia Digestiva e um setor de
bioimgem. O HGCA 2 é consi-
derado um prédio verde com

Ex-ministro, conhecido por armazenar R$ 51 milhões em

espécie em seu “bunker”, testou positivo para covid-19

nº 62 do Conselho Nacional
de Justiça, que orientou os tri-
bunais e magistrados a adota-
rem medidas preventivas à
propagação da infecção pelo
novo coronavírus. Em sessão
plenária do conselho realiza-
da no dia 12 de junho a reco-
mendação foi renovada por
mais 90 dias.

No despacho proferido du-
rante o recesso forense, quan-
do o presidente do STF é res-
ponsável por analisar casos

urgentes, Toffoli registrou que
a decisão no caso de Geddel é
“excepcional”. Segundo ele, a
mesma “não prejudica poste-
rior reexame do juiz natural
da causa”, o ministro Edson
Fachin, relator da Lava Jato
na Corte, “inclusive quanto ao
período de duração da prisão
domiciliar humanitária”.

Avaliação médica
Antes de analisar o pedido

da defesa de Geddel, Toffoli

pediu ao juízo de execuções da
Bahia informações sobre o
quadro de saúde do ex-minis-
tro. Em resposta, foi enviado
ao presidente do STF um pa-
recer assinado pelo médico
Malheiros, lotado na Central
Médica Penitenciária da Se-
cretaria de Administração Pe-
nitenciária da Bahia, indican-
do que Geddel “apresentou
resultado de teste rápido para
Covid, IgM+ e IgG+ em 8 de
julho de 2020, sendo realiza-
do RT PCR SARS CoV 2 nega-
tivo em 11 de julho”.

“Paciente necessita de exa-
mes complementares, alguns
urgentes, além de acompa-
nhamento com diversas espe-
cialidades médicas, como
Proctologista, Gastroentero-
logista, Psiquiatria, Cardiolo-
gista, Urologista, sendo que
tantos os exames, quanto os
ambulatórios com as especia-
lidades, dependem da dispo-
nibilidade de agendamento na
rede SUS, podendo demorar
um período que pode cursar
com graves complicações na
saúde do paciente, que podem
cursar com aumento de mor-
bidade e até mortalidade”, es-
creveu Malheiros no docu-
mento.

Inaugurado
Hospital Geral
Clériston Andrade
2 em Feira de
Santana

certificação de eficiência ener-
gética e biossegurança. Outro
diferencial do hospital é a in-
formatização, os prontuários
serão eletrônicos em substi-
tuição ao papel no trâmite de
informações dos pacientes.

O hospital foi projetado
para atender a segunda maior
cidade do estado e ainda ab-
sorver a demanda dos muni-
cípios do entorno. É o maior
complexo de saúde do interi-
or da Bahia, com policlínica
regional, UPA, uma nova
emergência, uma maternida-
de regional e agora, o Hospi-
tal Geral Clériston Andrade 2.
Juntas, as obras superam R$
100 milhões de investimento.
Esta é a segunda de três eta-
pas. A primeira foi a constru-
ção da nova emergência, a se-
gunda, o HGCA 2, e a tercei-

ra, que iniciará em breve, será
a ampliação de 100 novos lei-
tos no complexo hospitalar.

O HGCA2 fortalece ainda
mais o atendimento à saúde
no interior, já que a região dis-
põe de uma Policlínica Regio-
nal, UPA, uma maternidade
regional e uma nova emergên-
cia. Todos estes investimentos
em saúde realizados pelo Go-
verno do Estado superam
R$100 milhões.

Covid-19
Inicialmente, o hospital irá

funcionar como centro de tra-
tamento para pacientes com
Covid-19. A unidade já come-
ça a receber pacientes com di-
agnóstico positivo na noite
desta quarta-feira (15). Serão
ofertados 40 leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI)
para este tratamento.

Continuação das obras
A entrega do HGCA 2 é a

segunda de três etapas: a pri-
meira foi a construção da nova
emergência, a segunda, o
HGCA 2, e a terceira, que ini-
ciará em breve, será a amplia-
ção de 147 novos leitos no
complexo hospitalar que une
os dois hospitais, passando de
340 leitos totais para 487 lei-
tos.

Entre as intervenções que
terão continuidade estão a re-
forma e ampliação da interna-
ção clínica, ortopédica, neuro-
lógica e cirúrgica, além da far-
mácia, almoxarifado, necroté-
rio e construção de uma nova
cozinha e refeitório. Haverá
ainda a requalificação do labo-
ratório e da fachada do antigo
prédio do Hospital Clériston
Andrade.

Fonte: Secom/Ba

Inicialmente, o hospital irá funcionar como centro de
tratamento para pacientes com Covid-19

Em São Francisco, a Prefeitu-
ra por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SESAU) in-
forma à população, que a
Campanha de Vacinação con-
tra o Sarampo foi prorrogada
até o dia 31 de agosto. O pú-

Campanha de Vacinação contra o Sarampo
em São Francisco do Conde foi prorrogada

blico alvo a ser imunizado está
na faixa de 20 a 49 anos.

O sarampo é uma doença
infecciosa aguda, viral, trans-
missível, extremamente con-
tagiosa e muito comum na in-
fância. Os sintomas iniciais
apresentados pelo doente são:
febre acompanhada de tosse
persistente, em geral seca e
irritativa, irritação ocular
(sensibilidade à luz), corri-
mento do nariz, dores pelo
corpo e manchas vermelhas
na pele. Entre as complicações
que a doença pode ocasionar,
estão: infecções respiratórias,

inflamação nos ouvidos, ence-
falite com dano cerebral, sur-
dez e lesões severas de pele.
Em gestantes, o sarampo pode
provocar um aborto ou um
parto prematuro.

Se você tem entre 20 e 49
anos, procure uma Unidade
de Saúde da Família (USF)
mais perto, no horário das
08h às 16h e vacine-se! Não se
esqueça de levar o cartão de
vacinação.

A única medida efetiva de
prevenção contra o sarampo é
a vacina Tríplice Viral, distri-
buída gratuitamente nos pos-

tos de saúde e que também
imuniza contra caxumba e ru-
béola. Essa imunização faz
parte do calendário vacinal. A
primeira dose deve ser toma-
da com um ano de vida e a se-
gunda é aplicada três meses
depois. Caso a vacinação não
seja feita no tempo ideal, ain-
da é possível se proteger. Até
os 29 anos é preciso tomar as
duas doses. Entre 30 e 59 anos
é ministrada dose única. Na
rotina, a vacina é aplicada até
59 anos.

Agora, a vacinação vai
até o dia 31 de agosto

Por Mônica França
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O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
Luís Roberto Barroso, deci-
diu excluir a necessidade de
identificação biométrica, por
meio de impressão digital,
nas eleições municipais des-
te ano, tendo em vista o ris-
co de contágio por covid-19.

A decisão foi tomada após
uma primeira reunião de téc-
nicos do tribunal com os mé-
dicos David Uip, do Hospital
Sírio Libanês, Marília Santi-

Não se pode considerar ne-
nhuma surpresa as mudanças
realizadas no primeiro esca-
lão do governo Colbert Mar-
tins, porque seguiu a mesma
linha do governo anterior.
Nada de novo nesse novelo.

Colbert exonerou o secre-
tário de Comunicação, Valdo-
miro Silva, e o secretário de
Desenvolvimento Urbano,
José Pinheiro.

Para a Secretaria de Co-
municação Social foi nomea-

O governador Rui Costa este-
ve no município de Maragogi-
pe, mais precisamente no dis-
trito de São Roque do Para-
guaçu, na manhã desta terça-
feira (14), para a entrega da
ponte sobre o rio Baetantã,
além de acessos à BR-420 e ao
Estaleiro. O equipamento de
525 metros faz a ligação entre
diversos municípios da região.

“Esta é uma obra grande
que se junta a outras diversas
obras realizadas nesta região
pelo Governo do Estado e que
somam um investimento de
mais de R$ 100 milhões. O
objetivo é reforçar toda essa
infraestrutura, no sentido da
logística, para esta baía, que
tem um potencial enorme de
geração de emprego. Poucos
lugares do mundo têm essa
condição geográfica que pos-
sibilita que empresas venham
se instalar para a construção

Para evitar contágio, TSE excluirá
biometria nas eleições municipais

ni, da Fundação Fiocruz, e
Luís Fernando Aranha Ca-
margo, do Hospital Albert
Einstein.

As três instituições firma-
ram parceria com o TSE para
a elaboração de um protocolo
de segurança que reduza o ris-
co de contágio durante a vo-
tação. Segundo o tribunal, a
consultoria sanitária é presta-
da sem custos.

Dois fatores pesaram para
excluir a biometria. Primeiro,

o leitor de impressões digitais
não pode ser higienizado com
frequência, como a cada utili-
zação. Também pesou o fato
de que a identificação biomé-
trica tende a causar filas mai-
ores, favorecendo aglomera-
ções, já que o processo é mais
demorado do que a simples
coleta de assinatura.

Recesso judiciário
A exclusão da biometria

será incluída em resoluções

para as eleições deste ano que
devem ser apreciadas pelo ple-
nário do TSE a partir de agos-
to, após a volta do recesso ju-
diciário.

A Justiça Eleitoral iniciou
o cadastramento biométrico
em 2008, e já colheu as im-
pressões digitais de
119.717.190 eleitores, que es-
tariam aptos a votar pelo novo
sistema. O TSE planeja cadas-
trar todos o eleitorado de mais
de 150,5 milhões de pessoas
até 2022.

O cadastramento biomé-
trico é obrigatório. O eleitor
que não comparecer ao cartó-
rio eleitoral para a revisão ca-
dastral pode ter o título can-
celado e ficará inapto a votar,
caso perca o prazo estipulado
pela Justiça Eleitoral para
cada município. 

Neste ano, porém, devido
à pandemia, o TSE suspendeu
o cancelamento de 2,5 mi-
lhões de documentos.

Ainda em virtude da pan-
demia, o Congresso Nacional
promulgou há duas semanas
uma emenda à Constituição
que adiou o primeiro turno
das eleições municipais de 4
de outubro para 15 de novem-
bro. O segundo turno foi alte-
rado de 25 de outubro para 29
de novembro.

Decisão foi tomada após reunião de técnicos do TSE com os médicos

Em parceria com o Projeto
Máscaras Solidárias, a Se-
cretaria Municipal da Edu-
cação – SEDUC está distri-
buindo máscaras artesanais
para a comunidade. A ação
foi realizada no bairro da
Baixa Fria, nesta terça-feira
(14), e será realizada hoje
(15), no Centro da cidade. A
escolha destas localidades
se deu devido ao elevado ín-
dice de pessoas contamina-
dos com o COVID-19.

As máscaras distribuídas
foram doadas pelo Projeto
Máscaras Solidárias. A ini-
ciativa conta com a partici-
pação de estudantes univer-
sitários da área de Saúde,
assistidos pelo PROUNI-
FAS. “Os estudantes partici-
param da ação na condição
de Contrapartida, conforme
Lei Municipal 566/2019.

Fonte: Agência Brasil / Foto: TSE

Covid- 19 A ação é uma parceria com o

Projeto Máscaras Solidárias

O prazo para assinatura do
contrato de concessão para
a construção do Sistema Ro-
doviário Ponte Salvador-
Ilha de Itaparica será pror-
rogado por 90 dias, conta-
dos a partir do dia * 24 de
julho, . A decisão foi toma-
da em comum acordo entre
as partes devido às dificul-
dades operacionais em de-
corrência da pandemia do
coronavírus. A prorrogação
foi registrada no Diário Ofi-
cial desta quarta-feira (15).

O Consórcio Ponte Salva-
dor-Itaparica, formado pe-
las empresas estatais Chine-
sas CCCC e CR 20, solicitou
a prorrogação ao Governo

Governador Rui Costa entrega ponte
e trecho de rodovia em Maragogipe

Fonte: Secom/Ba

Seduc de São Francisco do
Conde realiza distribuição
de máscaras na cidade

Além da ação solidária, con-
sideramos significativo en-
volver os universitários em
uma ação que permita expe-
riências que integram seu
campo de formação profissi-
onal”, destacou Camila Fer-
reira, coordenadora do
PROUNIFAS.

Uma das universitárias
presentes na distribuição das
máscaras artesanais foi a es-
tudante de Enfermagem Mi-
lena de Assis Bispo. “Essa
ação solidária foi uma expe-
riência maravilhosa. Espero
participar de mais ações
como essas e de outras que
promovam o melhor para a
comunidade. Foi uma exce-
lente iniciativa do PROUNI-
FAS em convocar os estudan-
tes da área de
saúde”,salientou a futura en-
fermeira Milena.

Pandemia prorroga
assinatura do contrato de
construção da Ponte
Salvador – Ilha de Itaparica

do Estado, através da Secre-
taria de Infraestrutura da
Bahia (Seinfra), mantendo
todas as condições ofertadas
no leilão realizado em de-
zembro de 2019, como preço
e prazo da construção, por
exemplo.

Representantes do con-
sórcio chinês e do Governo
do Estado se reúnem quinze-
nalmente, por videoconfe-
rência, com o objetivo de im-
plementar as ações prepara-
tórias que antecedem a ela-
boração do projeto, bem
como o seu licenciamento e
obtenção das autorizações
necessárias para o início da
construção da ponte.

Por Carlos Lima

www.jornalocandeeiro.com.br
ACESSE

Por Carlos Lima

Mudanças no promeiro
escalão na Prefeitura de
Feira de Santana

do o jornalista Edson Borges,
que deixou a Secretaria de Cul-
tura Esporte e Lazer.

Assumindo a Sedur – Se-
cretaria de Desenvolvimento
Urbano, Colbert optou pelo 
ex-deputado Sérgio Carneiro,
enquanto José Pinheiro  foi
nomeado para o cargo de Su-
perintendente de Operações e
Manutenção.

A publicação do Diário Ofi-
cial dessa terça-feira (14) não
registra o destino do ex-secre-
tário de Comunicação, Valdo-
miro Silva.  Será que não o re-
aproveitarão em outra área do
governo protecionista de Col-
bert Martins.

Quem foi um fiel cão de
guarda, mesmo com alguns la-
mentáveis equívocos, não pode
ficar de fora. Alguns radialis-
tas e jornalistas sabem muito
bem do que se trata.

Aguarda-se uma breve no-
meação. Caso contrário será
uma “injustiça”.

José Ronaldo cumpri-
menta o novo secretário
Sérgio Carneiro

O secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU), António Guterres,
lançou na última terça-feira
(9/6), um relatório em que
destaca que a pandemia da
Covid-19 representa uma
ameaça à segurança alimentar
e nutricional no mundo, espe-
cialmente para as comunida-
des mais vulneráveis. Segun-
do ele “Há alimentos mais do
que suficientes no mundo
para alimentar a nossa popu-
lação de 7,8 mil milhões (7,8
bilhões) de pessoas. No en-
tanto, hoje, mais de 820 mi-
lhões de pessoas passam
fome. E cerca de 144 milhões
de crianças com menos de 5

anos são raquíticas – mais do
que uma em cada 5 crianças
em todo o mundo”.

Entre as várias recomen-
dações e como medidas ime-
diatas para uma ação coletiva,
Guterres destacou que as pes-
soas devem se mobilizar para
salvar vidas e assegurar que a
assistência humanitária es-
sencial de alimentos e os mei-
os de subsistência e nutrição
continuem a ser prestados a
grupos vulneráveis e sem obs-
táculos.

Ao encontro dessa reco-
mendação da ONU, a Legião
da Boa Vontade (LBV) com
seu permanente trabalho hu-
manitário intensificou as suas

ações e vem provendo pesso-
as e famílias em situação de
vulnerabilidade e em risco ali-
mentar atendidas por ela e por
organizações parceiras em
todo o país com cestas de ali-
mentos, refeições, kits de lim-
peza e higiene para que não
passem fome e se protejam do
novo coronavírus.

Na Bahia, além do atendi-
mento às famílias em situação
de vulnerabilidade social de
seus Centros Comunitários de
Assistência Social em Salva-
dor, Lauro de Freitas e Itabu-
na, a LBV também apoia ins-
tituições parceiras e estende-
rá o seu trabalho para a região
do sertão de São Francisco.
Nas cidades de Juazeiro, So-
bradinho e Uauá serão entre-
gues 1.150 cestas de alimentos
a população que sofre com a
fome e a seca.

Famílias grandes, sem em-
prego e renda, residentes em
comunidades com difícil aces-
so aos serviços de saúde, sem
água potável e sem saneamen-

to básico estarão sendo bene-
ficiadas. Muitas sequer têm
alimentos para uma refeição
no dia. Por isso, a LBV convi-
da as pessoas a se engajarem
nas suas iniciativas solidárias,
para evitar que maiores im-
pactos da pandemia da Covid-
19 afetem ainda mais a segu-
rança alimentar das popula-
ções mais vulneráveis.

Você ajuda, a LBV faz!
A ação emergencial da LBV

já entregou mais de 554 tone-
ladas de doações beneficiando
milhares de famílias e impac-
tando mais de 40 mil pessoas,
em 108 cidades nas cinco re-
giões do país, de forma orga-
nizada e seguindo todas as re-
comendações das autoridades
sanitárias para evitar o contá-
gio pelo vírus.

Para que mais pessoas pos-
sam ser ajudadas acesse ago-
ra o site www.lbv.org e cola-
bore. A doação é simples, rá-
pida e segura. Ou quando a
LBV chamar, atenda

ONU alerta para o
aumento da pobreza
e da fome no mundo

de plataformas e de navios. É
uma região que tem muito
potencial e estamos investin-
do nisso”, explicou o governa-
dor. 

Foram investidos mais de
R$ 53 milhões na construção
da ponte que beneficia direta-
mente 155 mil habitantes que
vivem em Maragogipe, Naza-

ré, Salinas das Margaridas,
Vera Cruz, Itaparica e as loca-
lidades de São Roque do Pa-
raguaçu, Cairu e Enseada. 

Além desta ponte, durante
a visita, Rui Costa deu por en-
tregue a obra da rodovia BR-
420, referente ao trecho de 34
quilômetros que liga São Ro-
que a Maragogipe. A obra con-
tou com recursos da ordem de
R$ 15 milhões e beneficia 115
mil moradores da região. São
Felix, Maragogipe, Cachoeira,
Conceição da Feira e Governa-
dor Mangabeira são os muni-
cípios diretamente beneficia-
dos pela obra da rodovia. 

Em Maragogipe, o gover-
nador ainda participou da en-
trega da Creche Municipal
Germana Inês Mancione e vi-
sitou as obras da Escola Mu-
nicipal, que estão em fase de
finalização.

Foram investidos mais de R$ 53 milhões na construção
da ponte, beneficiando mais de 155 mil pessoas

Por Grabriela Souza
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A Secretaria da Educação do
Estado (SEC) realizou, no úl-
timo dia  13 e julho, um encon-
tro com representantes da
Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). O
objetivo foi discutir possíveis
parcerias, tendo em vista a
instalação do campus da uni-
versidade, em São Francisco
do Conde. A reunião foi reali-
zada na sede da SEC, onde fo-
ram adotadas todas as medi-
das de segurança, em função
da prevenção ao novo Corona-
vírus. O reitor da Unilab, Ro-
que Albuquerque, e a vice-rei-
tora Cláudia Ramos foram re-
cebidos pelo secretário da
Educação do Estado, Jerôni-
mo Rodrigues. 

O secretário Jerônimo Ro-
drigues destacou a importân-
cia do diálogo com a Univer-
sidade. “Com o campus do
Malês, localizado no municí-
pio de São Francisco do Con-
de, a Unilab pode contribuir
muito para fortalecer a Edu-
cação Básica da região. Em
parceria, podemos desenvol-
ver cursos de extensão, está-
gios e ampliar a ligação da
universidade com os estudan-
tes locais a partir da implan-
tação do projeto do Comple-
xo Integrado de Educação,
para fortalecer ainda mais a
aprendizagem, por meio da
valorização e do desenvolvi-
mento da região”, afirmou.

O reitor Roque Albuquer-
que avaliou o primeiro encon-
tro com a SEC. “Foi uma sa-

Secretaria da Educação do Estado e
Unilab discutem ações em parceria

tisfação chegar aqui e saber da
ampla aproximação que o ór-
gão já possui com a universi-
dade. Este momento de pan-
demia acabou sendo o assun-
to principal e conversamos
sobre a disponibilidade do
nosso curso de extensão em
Tecnologia e Comunicação,
através de um termo de coo-
peração para a capacitação
dos professores da rede esta-
dual, além de propostas com
a realização de estágios para
nossos estudantes em escolas
da região, como forma de in-
tegrar o aprendizado”.

Ainda estiveram presentes
no encontro a diretora do
campus do Malês da Unilab,

Mírian Reis; a diretora de
Educação Superior da SEC,
Ivanilda Amado; e o coorde-
nador de Projetos Estratégi-
cos da SEC, Marcius Gomes.
“O diálogo da SEC com as ins-
tituições de Ensino Superior,
sejam elas públicas ou priva-
das, tem sido uma constante
para o desenvolvimento de
ações em comum, sempre com
o foco na articulação entre a
Educação Superior e a Educa-
ção Básica para o fortaleci-
mento  do ensino-aprendiza-
gem e das políticas educacio-
nais para a juventude”, afir-
mou Marcius Gomes. 

A diretora da SEC, Ivanil-
da Amado, destacou que 

ações em conjunto já estão
sendo pensadas para este mês
de julho. “Estas ações, em tor-
no do Julho das Pretas, estão
pautadas no compromisso do
Estado da Bahia por uma edu-
cação antirracista, reconhe-
cendo as interseções entre gê-
nero e classe, em um contexto
de extrema relevância para a
agenda pública e de luta his-
tórica da população negra. O
Julho das Pretas marca a ce-
lebração da agenda de luta
Internacional da Mulher Ne-
gra e este também é o mês  de
comemoração dos 10 anos da
Unilab, que foi criada pela Lei
nº 12.289, de 20 de julho de
2010”, acrescentou.

Este é o campus da Unilab na cidade de São Francisco do Conde

Fonte: Secom/Ba

A ALBA declara Anísio Teixeira como

patrono da Educação na Bahia

www.jornalocandeeiro.com.br

O educador baiano Anísio Tei-
xeira já pode ser considerado
o patrono da Educação na
Bahia. A Assembleia Legisla-
tiva (Alba) aprovou, no último
dia 16 de julho, o Projeto de
Lei n° 23.931/2020, enviado
pelo governador Rui Costa,
que tornou Anísio Teixeira o
patrono da educação do esta-
do. A iniciativa é parte das
ações desencadeadas pelo Go-
verno do Estado em reconhe-
cimento ao legado de Anísio,
que nasceu em 12 de julho de
1900, em Caetité, e é conside-
rado um dos maiores educa-
dores brasileiros de todos os
tempos. Agora, acontecerá a
sanção pelo governador Rui
Costa e a publicação no Diá-
rio Oficial do Estado.

O secretário da Educação
do Estado, Jerônimo Rodri-
gues, falou sobre a aprovação.
“Este é um presente para to-
dos nós, baianos, que deve-
mos reverenciar a memória e
toda a obra de Anísio Teixei-
ra. Ele foi um visionário, sem-
pre esteve à frente do seu tem-
po, pensou na escola pública,
na educação em tempo inte-
gral, no financiamento da
Educação, na formação dos
professores, em sistema de
Nacional de Educação. Só te-
mos que comemorar e agrade-
cer à Alba por esta aprovação,
celebrar a obra de Anísio e nos
inspirar, cada vez mais, em
seu exemplo”, afirmou. 

A deputada Fabíola Man-
sur, que é a presidente da Co-
missão de Educação da Alba e
foi a relatora do projeto de lei,
falou sobre este momento, que

considerou histórico. “Estou
muito honrada como presi-
dente da Comissão de Educa-
ção desta Casa por ter sido a
relatora deste projeto históri-
co, justamente na semana em
que estamos em comemora-
ção pelos 120 anos do educa-
dor, filho de Caetité. Isso sig-
nifica reconhecer e solidificar,
ainda mais, o legado de Aní-
sio para o sistema educacional
da Bahia, na defesa pelo direi-
to igualitário a uma educação
de qualidade e universal”, afir-
mou. 

O presidente da Alba, de-
putado Nelson Leal, também
falou sobre o significado des-
te ato. “Tenho imenso orgulho
e a grande honra de ter co-
mandado esta votação de hoje
da Alba, que concedeu, por
unanimidade dos 63 deputa-
dos, a Anísio Teixeira, esse
grande baiano de Caetité e in-
ventor da escola pública no
Brasil, o título de Patrono da
Educação na Bahia, através de
uma bela iniciativa do secre-

tário da Educação, Jerônimo
Rodrigues, e do governador
Rui Costa”, afirmou.

Sobre o educador
Anísio Spínola Teixeira

nasceu no dia 12 de julho de
1900, na cidade de Caetité
(636 km de Salvador), e mor-
reu no Rio de Janeiro, no dia
11 de março de 1971. Ele foi
bacharel em Direito, gestor
público, intelectual, educador
e, no transcurso do tempo, se
tornou personagem impor-
tante na história da educação
no Brasil. Nas décadas de
1920 e 1930, ele difundiu as
ideias do movimento denomi-
nado “Escola Nova”, cujo foco
foi a renovação pedagógica da
escola.

No período de 1924 a 1928,
Anísio Teixeira conduziu, na
Bahia, a gestão de governo
para a Educação, empreen-
dendo a tarefa de avaliar as
condições materiais e pedagó-
gicas das escolas baianas.  As-
sinalou o modo como deveria

acontecer a progressiva rees-
trutura do sistema de educa-
ção baiano, argumentando
sobre a necessidade de uma
educação diferenciada para os
centros urbanos, para as pe-
quenas comunidades rurais
do Recôncavo Baiano ou do
Sertão e para a população pro-
priamente rural das fazendas
e sítios.

Já no período entre 1947 e
1950, uma de suas iniciativas
mais importantes como secre-
tário de Educação e de Saúde
foi a construção do Centro
Popular de Educação Carnei-
ro Ribeiro, popularmente co-
nhecido como Escola Parque,
localizada na Caixa D’água,
em Salvador, fundada em
1950. A escola fez parte de um
grandioso projeto que conso-
lidou a Educação Integral na
Pedagogia brasileira. Atual-
mente, além do ensino regu-
lar, a Escola Parque oferta ofi-
cinas de artes visuais e músi-
ca e possui uma biblioteca de
rico acervo.

ACESSE o seu Jornal na Internet

O baiano de Caetité, Anísio Teixeira, foi um dos maiores educaores do Brasil

O nióbio é o elemento químico de número 41 na Tabela
Periódica. Classificado como um metal de transição, sua
presença na crosta terrestre é rara, em relação a outros
minerais.

Das reservas mundiais ativas de nióbio, 98,4% estão no
Brasil, no Canadá, 1,11% e na Austrália, 0,46%. Ainda não
exploradas, há reservas de nióbio na Rússia, EUA e no
continente africano.

As reservas brasileiras são de 842 milhões de toneladas e
estão localizadas em Minas Gerais (Araxá e Talita), Goiás
(Catalão e Ouvidor) e Amazonas (São Gabriel da Cachoeira e
Presidente Figueiredo). Essas reservas seriam suficientes
para suprir por dois séculos a demanda mundial.

Desde a década de 1930 descobriu-se que a liga com nióbio
tornaria o aço mais flexível e resistente. Somente com a
descoberta das minas de Araxá esse processo foi viabilizado,
pois até então o nióbio não estava disponível em escala
comercial.

Associado à empresa americana Molycorp, o grupo
Moreira Salles fundou a CBMM- Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração, ainda hoje a maior empresa de
nióbio do mundo, fabricando e exportando todos os produtos
derivados daquele metal.

Em 2018 a CBMM produziu 109 mil toneladas de nióbio
para mais de 60 países. Nove entre dez compradores são
fabricantes de aço. O aço de alta qualidade recebe uma adição
de 0,01% a 0,10% na liga metálica.

Além do aço, a utilização principal do nióbio ocorre na
construção civil, em dutos de óleo e gás, turbinas de avião,
na indústria automotiva, produtos eletrônicos e indústria
química.

O valor do quilograma de nióbio varia de 40 a 50 dólares
americanos, preço estabelecido com cada comprador, já que
não é uma commodity.

Surge a pergunta: se o nióbio é tão importante e
necessário, seria possível impor um preço maior pelo Kg de
nióbio?

Respondendo esta questão, temos que em primeiro lugar
dizer que o nióbio é importante mas não é insubstituível. O
vanádio e o titânio poderiam cumprir a mesma função. Em
alguns casos o nióbio também pode ser substituído pelo
tungstênio, tântalo ou molibdênio.

Em segundo lugar, as reservas do Canadá e Austrália,
embora muito inferiores às nossas, poderiam suprir a
demanda mundial por dezenas de anos.

Ademais, o preço mais elevado também propiciaria a
entrada em operação de minas em vários lugares do mundo.

Como foi mencionado, o lucro da exploração e exportação
de nióbio fica com empresas privadas e não necessariamente
com o Estado brasileiro.

A CBMM, por exemplo, cumpre um importante papel na
economia nacional, gerando 1.800 empregos diretos,
lucrando cerca de 1,7 bilhões de reais/ano.

Ao Estado brasileiro cabe a parcela de 2% dos royalties
sobre o valor do nióbio exportado, valor este
comparativamente baixo em relação aos 10% que a Austrália
recebe de suas empresas.

Em suma, podemos concluir que o nióbio é um metal
estratégico e raro. Todavia, é baixo o consumo mundial e não
é insubstituível.

O nióbio não é, portanto, uma fonte inesgotável de riqueza
e se posiciona em terceiro lugar na exportação brasileira de
metais, após o minério de ferro e o ouro.

Tornou-se claro que não cabe pensar em explorar o nióbio
da Amazônia, pois além de ser mais caro do que é produzido
em Araxá e Catalão, baixaria os preços ora praticados por
gerar um excesso de oferta em um mercado estável.

Finalmente, cabe mais uma vez ressaltar que a exploração
do nióbio no Brasil é feita por empresas privadas operando
sob a legislação nacional.

Espero haver jogado um pouco de luz sobre um tema que
ciclicamente retorna à discussão tendo como pano de fundo
a questão da soberania nacional, que pelo que foi apresentado
está plenamente preservada.

Uma Reflexão sobre
o Nióbio e o Brasil
Por Barros Moreira*

Churrascaria da Branca

Atendimento para Empresas

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

José Benedito Barros Moreira é General do Exército
Reformado, foi Comandante da Escola Superior de Guerra
(ESG), ex conselheiro militar do Brasil junto à Organização
das Nações Unidas (ONU), e ex-titular da Secretaria de
Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério
da Defesa, dedicado ao estudo de assuntos da geopolítica
mundial e profere conferências a Instituições Oficiais ou
privadas. É também Engenheiro Químico pelo Instituto
Militar de Engenharia - IME

CAFÉ DA MANHÃ & ALMOÇO
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Por Pedro Castro

Universitários apoiados pelo Ford
Fund vencem o Enactus Brasil 2020
O time formado por alunos da
Universidade Federal do Pará,
de Belém, foi o grande vence-
dor do Enactus Brasil 2020,
maior evento de empreende-
dorismo social da América
Latina, ganhando o direito a
representar o Brasil na com-
petição global em setembro. O
grupo desenvolveu dois proje-
tos inovadores: o Anamã, um
sistema de ecobarreiras para
reduzir a poluição por plásti-
co nos rios do Amazonas, e o
Costuraê, de produção de
máscaras com visor transpa-
rente para a leitura labial de
surdo-mudos. O time vence-
dor foi um dos quatro apoia-
dos este ano pelo Ford Fund,
braço filantrópico da Ford,
por meio do Ford College Co-
munity Challenge (Ford C3),
com uma verba de US$ 5 mil
para colaborar no desenvolvi-
mento de seus projetos. O ob-
jetivo da competição é incen-
tivar os universitários a criar
soluções práticas e inovadoras
voltadas a necessidades críti-
cas de suas regiões e contri-
buir para a construção de co-
munidades sustentáveis.

“É uma satisfação ver que
os times apoiados pelo Ford
Fund tiveram ótimo desempe-
nho nessa competição, mos-
trando iniciativas importantes
de empreendedorismo social”,
diz Roberta Madke, gerente de
Comunicação Corporativa e
Responsabilidade Social da
Ford. “As soluções e ideias
inovadoras apresentadas no
evento confirmam que inves-
tir no potencial desses jovens
vale a pena.”

Os concorrentes foram
avaliados por uma banca de
juízes composta por CEOs, lí-
deres de negócios e profissio-
nais experientes do mercado
brasileiro nesta edição do

Madre de Deus agora conta
com um programa especial e
interdisciplinar para acolhi-
mento de pacientes acometi-
dos pela COVID-19. A Prefei-
tura de Madre de Deus, atra-
vés da Secretaria de Desenvol-
vimento Social (SEDES), rea-
liza o Projeto Acolher (Progra-
ma de Acolhimento de Víti-
mas da COVID-19) . Esta ação
oferta atendimento especi-
alizado e emergencial nas áre-

Prefeitura de Madre de Deus cria
Programa de Acolhimento para
pacientes acometidos pela Covid-19

A Prefeitura montou uma central de atenimento

Por Pedro Castro

No dia em que o Brasil cele-
bra 30 anos da instituição do
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), o pré-
candidato a vereador de Sal-
vador, Pedro Godinho
(DEM), comentou a impor-
tância do regulamento para
a proteção e garantia dos di-
reitos dos cidadãos em for-
mação. 

Godinho tem uma luta
histórica pelo Planejamento
Familiar que tem como um
dos principais braços a pro-
teção da infância e juventu-
de na prevenção da gravidez
na adolescência.

“As nossas crianças re-
presentam o futuro. A garan-
tia dos direitos da criança e
do adolescente é um dever
de todos e, especialmente, é
um compromisso de todo re-
presentante público. Esse
regramento jurídico estabe-
lece diretrizes essenciais
para a salvaguarda dos direi-
tos humanos fundamentais,
como educação, lazer, digni-
dade, saúde, convivência fa-
miliar e comunitária das
nossas crianças e jovens.
Vamos celebrar com muito
orgulho os 30 anos da pro-
mulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente
(ECA) que foi e continua
sendo uma referência na
promoção da dignidade, li-
berdade e proteção dessa ga-
rotada”, afirmou Godinho.

O Estatuto foi promulga-
do em 1990 para mudar um

Estatuto da Criança e do
Adolescente comemora 30
anos de promulgado

Por Ruty Câmara

“ECA completa 30 anos
como um marco na luta
pelos direitos dos
adolescentes”, diz Pedro
Godinho 

O projeto Anamã de barreiras ecossustentáveis no Amazonas foi um dos
premiados da Universidade Federal do Pará

Enactus Brasil 2020, que de-
vido à pandemia foi realizada
virtualmente.

Projetos sociais e ambi-
entais

O Projeto Anamã tem
como foco o Rio Amazonas,
considerado o segundo mais
poluído por plástico do mun-
do, com o treinamento de jo-
vens em situação de risco so-
cial para produzir e vender
duas tecnologias de recicla-
gem de plástico. A primeira é
uma ecobarreira de baixo cus-
to, que prende os resíduos
plásticos antes de chegarem
ao mar. Feita com tubos de
PVC, garrafas PET e fibra de
banana, que elimina impure-
zas da água, ela é 77% mais
barata que as alternativas dis-
poníveis no mercado.

O grupo desenvolveu tam-
bém uma máquina de fazer fi-
letes de garrafas PET, que

além de serem mais resisten-
tes que o nylon custam 94%
menos. Ambas as tecnologias
podem ser vendidas para ne-
gócios e indústrias. Além dis-
so, é feita a capacitação da
população ribeirinha para o
seu aproveitamento.

O Projeto Costuraê já ha-
via sido premiado também no
desafio global Ford College
Community Challenge, pro-
movido em maio pelo Ford
Fund, com projetos para aju-
dar as comunidades a superar
as dificuldades causadas pela
Covid-19. Criado originalmen-
te para a produção de EcoBa-
gs, gerando renda para a co-
munidade local, ele foi adap-
tado para fazer máscaras com
material reciclado, incluindo
partes transparentes sobre a
boca para facilitar a comuni-
cação com os surdo-mudos.

O campeonato da Enactus
Brasil 2020 contou com a par-

ticipação de 40 times univer-
sitários de todo o país, dos
quais foram selecionados 16
semifinalistas, e quatro fina-
listas. Entre estes, o time do
Instituto Federal de Igatu, do
Ceará, também apoiado pelo
Ford Fund, ficou entre os qua-
tro melhores com um projeto
de irrigação de baixo custo.

Na Liga Rookie de times
estreantes, disputada à parte,
o time da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC), de
Ilhéus, na Bahia, também
apoiado pelo Ford Fund, ficou
entre os quatro finalistas com
o projeto Enpathos. O time 
criou um site para conectar
profissionais voluntários de
diversas áreas a pessoas que
precisam de ajuda, principal-
mente pequenos empreende-
dores voltados a atividades de
cunho social e economia soli-
dária.

cenário de estatísticas preo-
cupantes de trabalho, explo-
ração, abuso e mortalidade
de crianças e adolescentes
no Brasil. A implantação do
ECA foi um marco histórico
no avanço de políticas de
proteção e garantia de direi-
tos da infância e juventude,
como prevê o Artigo 227 da
Constituição Federal que diz
que é “dever da família, da
sociedade e do Estado asse-
gurar à criança, ao adoles-
cente e ao jovem, com abso-
luta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à li-
berdade e à convivência fa-
miliar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discri-
minação, exploração, violên-
cia, crueldade e opressão”.

as de Psicologia, Assistência
Social, Nutrição e Enferma-
gem.

Também integra o projeto
o Auxílio Isolamento Social,
destinado ao cidadão acome-
tido pela COVID-19, e estabe-
lecido pela Lei Municipal 747/
2020. Trata-se de uma parce-
la única destinada ao núcleo
familiar onde reside o cidadão
acometido pelo Novo Corona-
vírus.

O valor monetário do be-
nefício auxilio isolamento é

de R$ 500,00 para cada nú-
cleo familiar contaminado
pelo Coronaviruis. Será pago
pelo produto bancário “Saque
Sem”, do Banco do Brasil.

O objetivo do projeto é,
com estas ações, reduzir os
impactos aos pacientes
acometidos pela COVID-19.

Na área de Enfermagem,
são realizadas orientações aos
pacientes e familiares sobre
higiene pessoal e distancia-
mento social. Já no setor de
Nutrição é promovida a edu-
cação alimentar com os pro-
tocolos de medidas protetivas
e preventivas.

Na área da Psicologia o
Programa Acolher oferece su-
porte de intervenção para cri-
se psicológica e apoio para re-
siliência pessoal e possível en-
frentamento de discrimina-
ção.  

E no que tange ao Serviço
Social são realizadas as infor-
mações necessárias sobre o
Auxílio Isolamento Social.  

Mais informações podem
ser obtidas através do telefo-
ne (71) 3606-0421.

Acesse:

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

Estabilizantes de solos
argilosos

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

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

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

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

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

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

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

Banco Mundial
Em reconhecimento aos

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

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

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

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

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

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

Agora Candeias tem
Energia Solar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Felipe e Valdir Rioas

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

A Ford criou uma playlist es-
pecial para homenagear o Dia
Mundial do Rock, que é come-
morado no dia 13 de julho (se-
gunda-feira), com músicas
que falam sobre carros e a
marca. A seleção inclui suces-
sos de Chuck Berry, Wilson
Pickett e Dick Dale, entre ou-
tros astros.

Lançado em 1964 nos Es-
tados Unidos, o Mustang é

O Mustang é tema de várias canções, em que os roqueiros celebram
o espírito de liberdade e inovação do esportivo

Ford comemora o Dia Mundial do Rock
com playlist de clássicos sobre carros

fonte de inspiração para seis
canções da playlist hospedada
no Spotify, identificadas com
o espírito inovador e de liber-
dade desse esportivo. Ela in-
clui: Mustang Sally, de Wilson
Pickett; My Mustang Ford, de
Chuck Berry; Wild, Wild Mus-
tang, de Dick Dale and his Del-
Tones; Blue Flame Ford, da
banda Truly; Mustang Ford,
de T. Rex; Black Sunshine, de

White Zombie & Iggy Pop; Son
of Mustang Ford, da banda
Swervedriver; e Hey, Good
Lookin’, de Hank Williams,
Drifiting Cowboys.

“A Ford sempre esteve pró-
xima do rock, principalmente
pela história do Mustang que
tanto inspirou esse gênero
musical nas últimas décadas.
Preparamos essa playlist para
reverenciar os clássicos”, diz

Andre Leite, gerente de Co-
municação de Marketing da
Ford.

A proximidade da Ford
com o rock foi celebrada tam-
bém em 2019, quando foi a
montadora oficial do Rock in
Rio e apresentou pela primei-
ra vez ao público o Territory,
novo SUV da marca.

  
Dia Mundial do Rock

O Dia Mundial do Rock
nasceu no megaconcerto be-
neficente Live Aid, realizado
em 13 de julho de 1985. Orga-
nizado pelo músico irlandês
Bob Geldof e o escocês Midge
Ure para arrecadar doações
para famílias pobres da Etió-
pia, o evento reuniu algumas
das bandas e nomes mais im-
portantes do rock internacio-
nal, como Queen, U2, The
Who, Led Zeppelin, Black Sa-
bbath, Dire Straits, David Bo-
wie, Paul McCartney, Eric
Clapton, Phil Collins, Elton
John, Mick Jagger e BB King.

Os shows principais foram
realizados no estádio John F.
Kennedy, na Filadélfia, nos
Estados Unidos, e em Wem-
bley, em Londres, na Inglater-
ra.

O Ministério Público Federal
(MPF) vai investigar irregula-
ridades envolvendo a constru-
ção de uma unidade escolar na
Comunidade Alto do Sereno,
no município de Nova Fátima.
Em representação, o órgão
acusa o prefeito José Adriano
Pereira (PP) e o secretário de
Finanças, Adriano Souza, de
fraude licitatória em dispensa
indevida de licitação e dano ao
erário público. Os ilícitos que
induzem à improbidade admi-
nistrativa estão relacionados a
execução do contrato que ver-
sa sobre a construção da esco-
la na cidade, segundo o MPF.

Entre as ações praticadas
anexadas ao processo, uma
delas mostra que a nota de li-
quidação de um pagamento
está apócrifa. O recibo fiscal e
o boletim de medição não es-
tão subscritos por nenhum
agente público, conforme de-
termina o contrato. 

Além disso, chamou a
atenção a rapidez entre a

emissão das notas fiscais e o
pagamento. Documentos
comprovam que as práticas
teriam decorrido em apenas
alguns minutos, se repetindo
em dois pagamentos realiza-
dos no dia 31 de dezembro de
2019 (último dia do ano). De
acordo com denúncia, não
houve a liquidação, o que con-
figura lesão aos cofres públi-
cos.

A representação comprova
ainda que houve a celebração
de um aditivo financeiro no
valor de R$ 14.922,25 (qua-
torze mil novecentos e vinte e
dois reais e vinte e cinco cen-
tavos), sem que qualquer jus-
tificativa fosse apresentada no
procedimento administrativo.

A execução do contrato
envolve verbas do Fundo de
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (FUNDEB)
e complementação de recur-
sos por parte da União Fede-
ral. Por conta disso, a repre-
sentação foi encaminhada ao
Ministério Público Federal
(MPF), na expectativa de que
os envolvidos possam respon-
der por improbidade adminis-
trativa e devolver aos cofres
públicos os valores gastos ir-
regularmente.

Prefeito e secretário de Nova
Fátima são alvos de representação
no MPF por fraude licitatória

Prefeito José Adriano

Por Ruty Câmara
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

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

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

do Polo Petroquímico.

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

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

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

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

O Braseiro A Melhor
Comida a
Quilo da
Região

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

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos

#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE

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

Candeias-Bahia

Peças para todas as marcas de veículos

VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas

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


