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Candeias completa 62 anos 
de emancipação, sem festa!

Ford usa “cães robôs” 
de quatro patas para 
escanear fábricas

Como os cães, eles têm qua-
tro patas, cerca de 30 kg e 
podem se sentar, dar a pata 

Fluffy é capaz de subir 
rampas e degraus, se 
agachar e rolar, chegan-
do a lugares difíceis para 
mapear as isntalações

Vista aérea da cidade e Candeias, vendo-se a região da Central de abastecimento 

Em 62 anos de história, desde 
que o município foi emanci-
pado em 14 de Agosto 1958, 
essa é a primeira vez que a 
população e Candeias não vai 
fazer festa para comemorar 
o aniversário da cidade. Isto 
porque o município ainda 
convive, assim como toda a 
Bahia, o Brasil e outros países 
do mundo, com a maior crise 
sanitária já registada no pla-
neta: o novo coronavírus, que 
até o fechamento dessa edição 
já havia registrado mais de 
100 mil vítimas em todos os 
estados brasileiros.

De qualquer maneira, vai 
acontecer uma Sessão Solene 
na Câmara de Vereadores, 
com a presença de pouquís-
simos convidados, para evitar 
aglomeração.

Toda a programação será 
transmitia pelas redes sociais, 
segundo a assessoria da Câma-
ra de Vereadores

Martagão usa tablets para 
pacientes com covid se 
comunicarem com familiares

Paciente oncológico foi 
beneficiado pela ação”

Para minimizar algumas bar-
reiras causadas pela pandemia 
a pacientes pediátricos que 
estão internados no Hospi-
tal com casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19 e 
diante da suspensão de visitas 
como medida de prevenção, o 
Hospital Martagão Gesteira 
recorreu ao uso de tablets para 
que eles possam se comunicar 
com familiares. 

A ação, uma parceria do 
Serviço de Psicologia da ins-
tituição com a empresa Kofre 
Tecnologia, que doou os ta-
blets, tem ajudado no trata-
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Usar máscara em academias 
não prejudica saúde, dizem 
especialistas

É recomendado  uso da 
máscara  nas academias

Embora o uso de máscaras seja 
obrigatório, e elas funcionem 
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Candeias vai ganhar um moderno 
prédio para a Biblioteca Pública

O novo prédio da Biblioteca Pública Professora Da-
lila Batista tem um projeto arquitetônico arrojado e 
vai oferecer mais conforto e comodidade 

A Prefeitura de Candeias de-
verá entregar nos próximos 
dias à comunidade estudantil 
do município e ao povo em 

geral, o moderníssimo prédio 
da Biblioteca Pública Muni-
cipal, batizada de professora 
Dalila Batista, numa justa 

homenagem a uma das mais 
importantes educadoras da 
região, responsável pela for-
mação de milhares de jovens 
de Candeias e outras cidades.

Com uma arquitetura mo-
derna e arrojada, a Biblioteca 
Dalila Batista vem atender a 
velho apelo dos estudantes 
candeenses, que há muitos 
anos não tinham um local 
adequado para fazer as suas 
pesquisas educacionais.

O prédio da Biblioteca 
Pública Municipal Professora 
Dalila Batista está localizado 
na rua Teixeira de Freitas, pro-
ximo ao Colégio Papa Paulo 
VI. Uma grande obra para a 
classe estuantil.

Prefeitura de Candeias 
investiu em Saúde mais de 
135 milhões em três anos 
A Prefeitura Municipal de 
Candeias investiu em Saúde 
R$ 135,647 milhões, com re-
cursos próprios, no período 
de 2017 a 2019. Os dados estão 
publicados no portal do Tribu-
nal de Contas dos Municípios 
da Bahia (TCM-BA). 

O portal demonstra que, 
somente no ano de 2019, a 
aplicação dos recursos foi de 
R$ 49,352 milhões. Ou seja, 
para cada habitante foram 
destinados R$ 787,73, um dos 
maiores investimentos dentre 

Foram adquiridas 15 novas ambulâncias, uma nova 
UTI Móvel, além dee uma ambulância para o SAMU 

Vacina contra 
o sarampo foi 
prorrogada

O Ministério da Saúde ampliou 
a vacinação (foto) contra o 
sarampo, da população de 20 a 
49 anos, para até 31 de agosto, 
em todo o país. De acordo com o 
último Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde de 2020, 
até 27 de junho, foram confir-
mados 5.642 casos de sarampo 
em 21 estados.

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, consultoria 

como uma barreira à conta-
minação pelo novo corona-
vírus, existem dúvidas sobre 
a possibilidade de causarem 
danos à saúde das pessoas que 
estão retornando às academias 
agora. As academias estavam 
fechadas para atendimento 
presencial desde meados de 
março, quando foi decretado o 
isolamento social para comba-
te à covid-19, doença provoca-
da pelo novo coronavírus.

mento das crianças atendidas 
com covid e também de outras 
doenças.

imobiliária, terraplanagem, 
drenagem e que atua, for-
temente 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 
potencial, pois é uma das 
melhores áreas de irradiação 
solar do mundo, o que torna 
muito mais barato os custos 
do sistema solar. 

e rolar. Também podem subir 
rampas, degraus e digitalizar 
o ambiente com câmeras de 
360 graus. Fluffy e Spot são 
os dois simpáticos robôs que 
a Ford está usando em um 
programa piloto de manufa-
tura nos Estados Unidos para 

economizar tempo, dinheiro 
e aumentar a eficiência na 
preparação de suas fábricas 
para a introdução de novos 
produtos .

TCU aprova projetos de arrendamento de 
terminais no Porto de Aratu em Candeias
O Tribunal de Contas da União 
(TCU) aprovou, nesta semana, 
os projetos de arrendamento 
dos terminais ATU12 e ATU18, 
localizados no Porto de Aratu/
BA. O primeiro será destinado 
à movimentação de graneis 
minerais e terá contrato de 25 
anos de duração. Já o segundo 
será dedicado ao transporte de 
graneis vegetais e terá contra-
to de 15 anos. A expectativa é 
que os leilões, cujos critérios 
serão maior valor de outorga, 
ocorram ainda em 2020.
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Leia ainda nesta Edição 

A coluna Pimenta na Política, 
de José Eduardo e os artigos do 
psicólogo Vladimir Nascimento 
e do jornalista e escritor José de 

Paiva Netto

Vista aérea do Porto de Aratu, em Candeias, um dos 
canais das exportações do Estado da Bahia

os municípios da região me-
tropolitana de Salvador. 
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Achei, nos meus alfarrábios, texto que 
publiquei, em 3 de maio de 1987, na Folha de 
S. Paulo, dedicado à Melhor Idade:
Na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo procuramos sempre aliar a energia 
dadivosa dos mais novos ao patrimônio da 
experiência dos mais idosos. E isto se consegue 

pela influência do Amor Fraterno, que não é velho nem novo; 
é eterno porque é Deus. O Pai Celestial é Amor, consoante 
definiu João, em sua Primeira Epístola, 4:8. E completava 
o saudoso proclamador da Religião Divina, Alziro Zarur 
(1914-1979): ”E nada existe fora desse Amor”. Por isso, 
quem tem ideal não envelhece. O corpo pode baquear. Mas 
o Espírito está sempre alerta. Jovem é aquele que mantém 
o Ideal no Bem.

Que é novo, que é o antigo, afinal? Nada! Immanuel 
Kant (1724-1804), o grande filósofo alemão, autor de Crítica 
da Razão Pura, afirmava, mutatis mutandis, que o tempo é 
a grande mentira dos homens. Portanto, acima de tempo-
espaço e seus limites. Real é a Vida, que é eterna.

Sidónio Muralha, poeta português que se radicou no 
Brasil, onde viveu até o seu falecimento em 1982, louvou essa 
eternidade do valor intemporal no seu belíssimo “Cântico à 
Velhice”: ”(...) É este o cântico/ Dedicado ao que chamam/
de velhice/ que é a infância/ lançada mais longe,/ onde o 
horizonte/ se rasga e alarga (...)”.

A composição poética, a recebemos de Dona Helen Anne 
Butler Muralha, esposa do saudoso poeta, que gentilmente 
também nos cedeu a foto do casal. Vamos, então, ao esforço 
bem-sucedido de Muralha, por desmistificar o tempo, esse 
fantasma que atormenta o ente humano-ser-restrito, até 
que um dia ele perceba que, na verdade, é Espírito Eterno, 
pairando acima de todos os grilhões da carne perecível. 

“Cântico à Velhice”
“Minha velha Portuguesa/ com o teu rosto marcado,/ 

mas sem medo da vida/ (e ainda menos da morte),/ atira o 
teu cajado contra o tempo/ que passa e não tem presente,/ 
porque na segunda sílaba do  presente/ já passou a ser 
passado.

“Atira teu cajado, companheira,/ contra esse tempo 
efêmero/ que não consegue apagar-nos.

“Nós corremos no sangue/ das novas gerações/ e 
os velhos são as crianças/ do futuro, /as primaveras 
que vieram dos invernos,/ as flores que rebentam,/ que 
explodem da terra,/ como tu,/ minha querida portuguesa,/ 
que em cada ruga que tens/ existe um poema escrito/ tão 
grande e tão profundo/ que é um cântico à velhice.

“Sim, um cântico sem fronteiras,/ porque os velhos/ têm 
asas imensas/ que voam no sentido contrário,/ desafiando 
o espaço/ como quem roça o mar,/ mergulha para sempre/ 
mas deixa, perto do sol,/ uma mensagem salgada.

“Velha portuguesa/ feita de oceano/ como todos nós,/ que 
somos navios,/ barcos, canoas,/ remos e lemos,/ quilhas,/ 
algas e maresia,/ mastros de audácia/ que derrotam 
tempestades,/ caravelas, descobertas,/ velha portuguesa/ 

descobre que o tempo/ tem medo do teu cajado/ e desanca 
as horas,/ e desaba as horas,/ e desaba os relógios/ que são 
acidentes/indecentemente formais.

“É este o cântico/ dedicado ao que chamam/ de velhice/ 
que é a infância/ lançada mais longe,/ onde o horizonte/
se rasga e alarga.

“Não esqueças, portuguesa amiga,/ de vergastares o 
tempo/com o teu cajado.”

Logo, que não se perca o bom ideal, porque ele é 
determinante em qualquer idade. Você é quem decide se é 
velho ou moço, por mais duras que sejam as circunstâncias 
em que se ache, temporária ou permanentemente.

O jovem advogado Kauê 
Duarte Ambrozi da Silva, 
foi nomeado pelo prefeito 
Jailton Santana (PTB), para a 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Madre de Deus. O Decreto 
com a nomeação foi publi-
cado no Diário Oficial do 
Município do último dia 22 
de julho e o novo Secretário 
já começou a trabalhar. 

Kauê Duarte tem 25 anos, 
se formou em Direito e no 
ano passado foi aprovado na 
prova da Ordem os Advoga-
dos do Brasil -Seção Bahia 
(OAB), vinha atuando como 
assessor da Secretaria de 
Meio Ambiente, onde desem-
penhou um papel importante 
que o credenciou a assumir 
a Pasta.

Kauê é filho do vereador 
Anselmo Duarte, detentor do 
maior número de mandatos 
numa Câmara Municipal da 

Quem tem ideal não 
envelhece 

Kauê Duarte assume a Secretaria de 
Meio Ambiente de Madre de Deus

Bahia, com oito eleições con-
secutivas, desde que Madre 
de Deus se emancipou, sendo 
um dos emancipacionistas da 
cidade.

A nomeação de Kauê para 
a Secretaria de Meio Ambiente 
de Madre de Deus faz parte das 
ações que o prefeito Jailton 
Santana está implantando no 
município, desde que assumiu 
a Prefeitura no lugar de Jefer-
son Andrade, que foi afastado 
por 180 dias pelo Tribunal de 
Justiça da Bahia.

Anselmo e Kauê Ambrozi

Jajai falou com a imprensa

Numa Live transmitida a partir 
do Espaço de Festas Gouveia, 
no Barbeirinho, no último dia 
31 de julho, o prefeito em exer-
cício de Madre Deus, Jailton 
Santana (o Jajai), lançou ofi-
cialmente a sua pré-campanha 
à Prefeitura do Município.

Logo após a transmissão 
da Live, Jailton Jajai concedeu 
uma coletiva aos jornalistas e 
comunicadores presentes De 
acordo com Jajai, até o mo-
mento a sua pré-campanha 
conta com o apoio do DEM, 
PSD, PP, PCdoB, PTB e AVAN-
TE.

Jalton Jajai ressaltou que 
uma das suas prioridades na 
próxima gestão será transfor-
mar Madre de Deus num dos 
pólos de turismo da Bahia. 
“Esta vocação da cidade tem 
um grande potencial para a 
geração de emprego e renda”, 
afirmou.  

“Muitos políticos ao invés 
de olhar pra frente, olhar para 
o futuro, ficam tentando des-
truir a imagem e o caráter das 
pessoas. Mas tem uma coisa 
que venho dizer a meu povo, 
acima da minha palavra tem 
três coisas que eu não dou a 
ninguém: a minha família, 
o meu caráter e minha hu-
manidade”, afirmou Jailton, 

acrescentando que “as pessoas 
da nossa cidade querem dos 
políticos atenção e cuidado 
com elas”, pontuou Jailton 
Jajai.

Os vereadores Anselmo 
Duarte (DEM), Renato de 
Martins (PSD) e a ex-prefeita 
Nita (PP) também prestigia-
ram o evento.

Jailton Santana é conhe-
cido em Madre de Deus e 
região como Jailton Polícia, ou 
carinhosamente como Jailton 
Jajai. Foi eleito vereador pela 
primeira vez em 2012. Na oca-
sião teve 935 votos e foi o cam-
peão de votos para as eleições 
do parlamento em Madre de 
Deus. E foi presidente da Câ-
mara Municipal local durante 
o biênio 2015-2016. E em 2016 
disputou a eleição como can-
didato a vice-prefeito. 

Jajai lança sua pré campanha 
a Prefeitura de Madre de Deus

ESTUDAR PARA SE EMANCIPAR 

Um dos mais abomináveis males que existe é a sub-
missão. A origem dessa palavra vem do Latim sub-
missio, que significa “ato de abaixar, de afundar, de 
ceder”. Infelizmente, esse tipo de comportamento 
não é raro em nosso país, principalmente pelo fato 
do Estado não disponibilizar democraticamente as 
ferramentas educacionais necessárias – principais 
antídotos contra as condutas submissas.

Já que o Estado não oferece tais oportunidades, cabe ao 
indivíduo se esforçar e lutar para adquirir conhecimento, se 
quiser se desvencilhar dos grilhões da escravidão da ignorância. 
Mas apesar de árdua, toda essa luta é válida. Todo sacrifício terá 
recompensas, mesmo que seja em longo prazo. E, se a recom-
pensa for uma independência intelectual e cultural, vale muito 
à pena lutar por isso.

Então, avante! Vamos à luta. Vamos nos qualificar, estudar, 
questionar; buscar outras verdades; criar outras possibilidades 
de compreender a vida; sair da zona de conforto, fugir do “mais 
do mesmo”; conhecer, entender e defender nossos direitos… 
Enfim, não ficar dependente das opiniões alheias, nem perma-
necer subserviente ao sistema.

Precisamos parar de brigar por coisas fúteis e inúteis, e focar 
nossa atenção para o que realmente é relevante para nossa vida. 
Por exemplo, enquanto alguns torcedores medíocres brigam e 
matam por seu time de futebol, os dirigentes e presidentes dos 
respectivos clubes são amigos, jantam juntos depois da partida, 
e pouco se importam com o placar final. A mesma coisa na esfera 
política: enquanto o país fica dividido em dois blocos – cada 
parte defendendo aquele ou outro partido, desfazendo-se até 
amizades – os respectivos governantes estão em conluio nos 
bastidores, conspirando em favor do próprio bolso, fingindo ser 
rivais publicamente, rindo da nossa cara, e os tolos ignorantes 
brigando a favor de A ou B. Por que não unificar essas forças 
antagônicas em manifestações a favor de uma reforma política 
geral, em prol de um bem estar coletivo? Por que não lutar por 
uma melhor distribuição de renda e de terras? Por que não 
exigir que nossos impostos pagos sejam realmente destinados 
a melhores condições na saúde, educação, segurança? Por que 
não lutar para que o código penal seja cumprido indistintamen-
te, e não apenas para quem tem condições de pagar um bom 
advogado? Enfim, devemos canalizar nossa força para planejar 
e reestruturar nossas vidas em prol de um futuro melhor para 
todos, e não ficar discutindo banalidades. Eleanor Roosevelt, 
uma grande defensora dos direitos humanos, já afirmava: “Men-
tes pequenas discutem pessoas; mentes medianas discutem 
eventos; grandes mentes discutem ideias”.

Precisamos deixar de discutir pessoas e passar a discutir 
ideias, mas para isso é necessário estudarmos. Pois, enquanto 
não nos emanciparmos educacionalmente continuaremos a 
viver sob as rédeas de uma minoria que está no poder, muitas 
vezes com instrução educacional bem menor que a nossa… E, 
no final das contas, eles nem se importam com isso porque tem 
certeza que, depois de quatro anos, utilizarão os mesmos artifí-
cios e engodos para continuar no poder. E como sabem disso? 
É fácil descobrir, porque nossa ignorância é tão avassaladora 
e evidente que fomos capazes de eleger um palhaço, semianal-
fabeto, como o segundo deputado federal mais votado do país, 
na penúltima eleição.

PC do B de Candeias confirma apoio a 
pré-candidatura de Sargento Francisco

O Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB) oficializou no último 
dia 2 de agosto, o apoio a 
pré-campanha do ex-prefeito 
Sargento Francisco (PL) a Pre-
feitura de Candeias. A decisão 
foi tomada durante o encon-
tro dos filiados, realizado na 
sede do partido, no centro da 
cidade.

“Neste debate político, nós 
conseguimos identificar o que 
era melhor para a população 
de Candeias”, afirmou o pre-
sidente do PC do B, Compa-
nheiro Genival, acrescentando 
que o programa de governo de 
Sargento Francisco satisfaz ao 

Partido Comunista do Brasil.  
Durante o encontro, Fran-

cisco destacou a história polí-
tica do PCdoB no país e a sua 
importância para a democra-
cia brasileira. Agradecido pelo 
ato, Francisco destacou que o 
PC do B “foi o primeiro partido 
a declarar apoio a nossa pré-
candidatura e a história do 
partido já diz tudo. Agradeço 
a esse apoio e tenho certeza 
que vai contribuir bastante 
com esse projeto político que 
estamos apresentando em 
Candeias. Já estamos conver-
sando com outros partidos que 
também se interessam pelo 
projeto e vamos construir um 
caminho de vitória”, disse.

De acordo com assessores 
da pré-campanha de Sargen-
to Francisco, o PC do B é o 
segundo partido a confirmar 
apoio a pré-candidatura do ex-
prefeito Francisco às eleições 
municipais deste ano.

Sargento Francisco e 
lideranças do PC do B

Quem volta para a 
próxima legislatura?

Essa é a pergunta que mais se 
ouve nos corredores da Câma-
ra Municipal de Candeias. Dos 

atuais 17 vereadores, quais 
têm chances de reeleição. 
Historicamente, entre 50 e 
60% dos edis não retornam. 
Se assim o for, entre 8 e 11 
vereadores vão ficar de fora. 
Vamos aguardar!

O Dia dos Pais, além de nos levar a uma fraterna reverência 
àqueles que nos acolheram como filhos na Terra, igualmente 
nos faz refletir sobre a origem de todas as coisas no Universo. 
E a cada descoberta sentimos o quanto ainda há por discernir. 
Daí precisar todo pensador manter o maior respeito pelas leis 
naturais. Bem a propósito, em As Profecias sem Mistério (1998) 
comento acerca dos caminhos de aprimoramento da capacidade 
humana de desbravar horizontes.

A escola desenvolve a inteligência, o raciocínio, as 
informações técnicas, mas a sabedoria se encontra acima de 
tudo isso. É uma iluminação celeste que pode descer sobre 
religiosos e ateus, indistintamente. De pouco adiantará ao 
habitante do terceiro milênio, que se está educando agora, 
formar-se nas respeitáveis universidades se não for capaz de 
domar seu coração, porque esse tem sido o drama do mundo. 
De que lhe valerá (e à sociedade) tornar-se um bom profissional 
se desconhecer a ética de erguer-se como um profissional bom? 
Eis por que pugnamos por educação e cultura aliadas à ação 
esclarecedora da Espiritualidade Ecumênica.

Por sinal, para que se faça, conforme diria o filósofo e 
sociólogo italiano Pietro Ubaldi (1886-1972), a “Grande 
Síntese” entre as luzes do intelecto e o sol do conhecimento 
espiritual, a LBV avança a fim de trazer às salas de aula — ao 
consolidar a Pedagogia do Cidadão Ecumênico, ou do Cidadão 
Solidário, nas suas escolas de Ensino Fundamental e Médio — a 
capacitação para o discernimento ético, visando à Vida Eterna. 
E o que é também importante: tal Pedagogia é aplicada aos 
desafios da existência terrena. Valhamo-nos desse exemplo: 
assim como na geometria cartesiana, é essencial fazer com que 
a educação da mente (eixo dos “xis”: traço horizontal) encontre 
o saber derivado das mais elevadas esferas da Sabedoria Divina, 
que é o Amor (eixo dos “ípsilons”: traço vertical). O sábio 
entende e utiliza o cérebro, a intelectualidade, o aprendizado 
técnico ou específico em prol dos seres humanos. Ora, há tanta 
gente inteligentíssima praticando o mal neste planeta! Por acaso 
é sábia a pessoa que prejudica o semelhante? Não é! Ganhemos, 
pois, Sabedoria com Jesus, que, sendo o coautor deste orbe, 
lavou aos pés de Seus irmãos, segundo a narrativa de João, 13:1 
a 20. E aí estaremos no caminho certo para luzir o espírito sob 
uma claridade que não produz sombras: a de Deus.

Dia dos Pais e Geometria 
cartesiana



Edição de Agosto de 2020 - Página 3Política & Economia O Candeeiro

ARTIGO

Fonte: Agência Brasil

Por Ruty Câmara

Ford usa “cães robôs” de quatro 
patas para escanear fábricas
Como os cães, eles têm quatro 
patas, cerca de 30 kg e podem 
se sentar, dar a pata e rolar. 
Também podem subir ram-
pas, degraus e digitalizar o 
ambiente com câmeras de 360 
graus. Fluffy e Spot são os dois 
simpáticos robôs que a Ford 
está usando em um programa 
piloto de manufatura nos Es-
tados Unidos para economizar 
tempo, dinheiro e aumentar 
a eficiência na preparação de 
suas fábricas para a introdu-
ção de novos produtos.

Alugados da Boston Dy-
namics – conhecida por criar 
robôs móveis sofisticados – os 
autômatos estão sendo usados 
na fábrica de transmissões Van 
Dyke, em Michigan. Eles são 
equipados com cinco câmeras 
e podem andar a até 5 km/h 
com uma bateria com cerca 
de duas horas de duração,   
escaneando o chão de fábrica 
para auxiliar os engenheiros a 
atualizar a planta.

“Nós projetamos e cons-
truímos a fábrica. Depois, 
ao longo dos anos, são feitas 
alterações que raramente são 
documentadas”, diz Mark Go-
deris, gerente de engenharia 
digital da Ford. “Examinando 
as instalações com os robôs, 
podemos ver como elas real-
mente são agora e reequipá-las 
para receber novos produ-
tos.”

Com a ajuda de Fluffy, 
fazer a atualização fica muito 
mais interessante.

“Costumávamos andar pe-
las instalações com um tripé, 
parando em locais diferentes 
e esperando cinco minutos 
para o laser digitalizar”, lem-
bra Goderis. “A varredura de 
uma planta pode levar duas 
semanas. Com o Fluffy, leva a 
metade do tempo.”

A maneira antiga tam-
bém era cara – quase US$ 
300.000 para digitalizar 
uma instalação. Se esse piloto 

funcionar, a equipe de ma-
nufatura da Ford poderá es-
canear todas as fábricas por 
uma fração desse custo. Além 
de economizar dinheiro, as 
novas tecnologias ajudam a 
reorganizar as instalações 
mais rápido, acelerando a 
chegada de novos veículos ao 
mercado.

Com o tempo, diz Goderis, 
a intenção é operar os robôs 
remotamente, programando-
os para missões na fábrica e 
recebendo relatórios imedia-
tamente de qualquer lugar. 
Por enquanto, os robôs são 
programados para seguir um 
caminho específico e operados 
a até 50 metros de distância.

Para Paula Wiebelhaus, 
operadora dos robôs, a chave 
do sucesso de Fluffy e Spot 
é a agilidade. Eles são co-
mandados por um controle 
semelhante aos de videogame, 
com visão remota da câmera. 
Se ocorrer algum problema, 
uma função de parada segura 

impede que eles colidam com 
qualquer coisa.

Os robôs têm três tipos de 
marcha – caminhada sobre 
terreno estável, lenta para ter-
renos irregulares e velocidade 
especial para escadas. Eles 
podem se agachar e alongar 
para entrar em áreas de difícil 
acesso e caminhar em terrenos 
difíceis. Se caírem, também 
podem se levantar e mantêm 
uma distância definida e se-
gura dos objetos para evitar 
colisões.

Às vezes, Fluffy senta seus 
quadris robóticos na traseira 
de um pequeno robô móvel 
redondo, conhecido como 
Scouter. O Scouter desliza 
suavemente para cima e para 
baixo nos corredores da fá-
brica, permitindo que o Fluffy 
economize energia da bateria 
até a hora de começar a traba-
lhar. O Scouter pode navegar 
autonomamente pelas insta-
lações enquanto digitaliza e 
captura nuvens de pontos 3D 

para gerar um CAD da insta-
lação. Se uma área é muito 
estreita para Scouter, Fluffy 
entra em ação.

“Existem áreas na planta 
em que você pode não querer 
entrar porque são difíceis de 
se mover”, diz Wiebelhaus. 
“É mais fácil e seguro enviar o 
Fluffy para lá.”

Fluffy também é perfeita-
mente capaz de rolar e fazer 
outros movimentos graciosos, 
mas Wiebelhaus não pensa 
em levá-lo para exposições 
de cães.

“Fluffy é uma ferramenta 
de manufatura incrível e deve 
realmente ser valorizado pelo 
seu trabalho e tenacidade. Ele 
pode fazer muito mais do que 
dançar e rolar. Queremos levá-
lo até os limites da fábrica e 
ver o valor que ele tem para a 
empresa”, diz.

Fluffy é capaz de subir rampas e degraus, se agachar e rolar, chegando a 
lugares difíceis para mapear as isntalações

Baixa adesão faz 
Ministério da Saúde 
ampliar campanha 
contra sarampo

O objetivo é vacinar a população de 20 a 49 anos

Com apenas 4,2 % do público-
alvo vacinado, o Ministério da 
Saúde ampliou a vacinação 
contra o sarampo, da popula-
ção de 20 a 49 anos, para até 
31 de agosto, em todo o país. 
Desde o início da campanha, 
em 16 de março, até o dia 
15 de julho, segundo dados 
das secretarias estaduais de 
saúde, registrados no Sistema 
de Informação do Programa 
Nacional de Imunizações, fo-
ram vacinadas 3,7 milhões de 
pessoas nessa faixa etária.

Nesta quarta etapa da Mo-
bilização Nacional de Vacina-
ção contra o Sarampo, a po-
pulação alvo nesta faixa etária 
totaliza mais de 90 milhões de 
pessoas. Se a pessoa não to-
mou nenhuma dose da vacina, 
perdeu o cartão ou não se lem-
bra, deve receber apenas uma 
dose da vacina. Em caso de 
dúvida, a orientação é procu-
rar a unidade básica de saúde 
mais próxima levando o cartão 
de vacinação e um documento. 
Lá a situação vacinal será ava-
liada e atualizada conforme 

recomendações do calendário 
básico de vacinação.

Para viabilizar a estratégia 
de vacinação, foram enviadas 
4,3 milhões de doses extra da 
vacina, além do quantitativo 
para o atendimento de rotina. 
Também está em andamento 
a aquisição emergencial de 29 
milhões de seringas e agulhas 
para apoiar os estados no an-
damento da operacionalização 
da vacinação.

Se a pessoa não tomou ne-
nhuma dose da vacina, perdeu 
o cartão ou não se lembra, 
deve receber apenas uma dose 
da vacina.

Vacinação x pandemia
O Ministério da Saúde tem 

alertado a população quanto 
à importância da vacinação 
contra o sarampo, mesmo com 
a pandemia da covid-19. O 
sarampo é uma doença grave 
e de alta transmissibilidade. 
Uma pessoa infectada pode 
transmitir para até outras 18 
pessoas. A disseminação do ví-
rus ocorre por via aérea ao tos-

sir, espirrar, falar ou respirar. 
Neste caso, não é necessário o 
contato direto porque o vírus 
pode se disseminar pelo ar a 
metros de distância da pessoa 
infectada.

Números
De acordo com o último 

Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde de 2020, 
até 27 de junho, foram confir-
mados 5.642 casos de sarampo 
em 21 estados. O Pará foi o 
estado que mais teve registros, 
foram 3.237 (57,4%), seguido 
do Rio de Janeiro com 1.192 
casos ( 21,1%), São Paulo com 
688 casos (12,2%); Paraná 248 
casos (4,4%) e Santa Catarina 
que registrou 111 casos ( 2%).

O Brasil permanece com 
surto de sarampo nas cinco 
regiões, com 11 estados com 
circulação ativa do vírus. No 
momento, o país registra cinco 
óbitos pela doença, sendo três 
no Pará, um no Rio de Janeiro 

e um em São Paulo.

Sintomas
Pessoas acometidas pela 

doença apresentam febre, 
manchas avermelhadas pelo 
corpo, tosse, coriza, conjun-
tivite (olhos vermelhos e la-
crimejantes), fotofobia (sen-
sibilidade à luz) e pequenas 
manchas brancas dentro da 
boca.

Gestantes
A vacina é contraindicada 

durante a gestação pois são 
produzidas com o vírus do sa-
rampo vivo, apesar de atenua-
do, e a gestação tende a dimi-
nuir a imunidade da mulher. 
O Ministério da Saúde por 
meio do Programa Nacional 
de Imunizações recomenda 
que mulheres em idade fértil 
devem evitar gravidez até um 
mês após a vacinação.

ACESSE: www.jornalocandeeiro.com.br

Mosaic Fertilizantes: 
investimento social de 
R$ 4,5 milhões beneficia 
mais de 100 mil pessoas 
durante a pandemia 

A Mosaic Fertilizantes, uma 
das maiores produtoras de 
fosfatados e potássio combi-
nados, está ajudando mais de 
80 comunidades e 270 insti-
tuições com um investimento 
de R$ 4,5 milhões no Brasil 
para ações preventivas e de 
combate à Covid-19.   
 Cerca de 22 mil ces-
tas, que somaram aproxima-
damente 555 toneladas de 
alimentos, foram distribuídas 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social.   
 Além disso, mais de 
27 mil kits de higiene e limpe-
za, 6 mil kits médicos e EPIs, 
11 mil máscaras faciais, quase 
2 mil litros de álcool em gel e 
outros equipamentos, como 
respiradores e leitos, foram 
destinados para a população 
- via Instituto Mosaic.   
 Antes de estruturar 
as doações, que beneficiaram 
mais de 100 mil pessoas, 
uma análise minuciosa foi 
feita para que a empresa 
entendesse as necessidades 
de cada lugar onde atua. E, 
visando apoiar e impulsionar 
o comércio e economia local, 
os produtos foram compra-
dos de pequenos negócios.  
  De acordo 
com Arthur Liacre, presi-
dente do Instituto Mosaic e 
vice-presidente de Assuntos 
Corporativos & Sustentabi-
lidade e Estratégia & Desen-
volvimento de Negócios, a 
empresa está comprometida 
com o fortalecimento das co-
munidades onde atua. “Esta-
mos reforçando a corrente de 
solidariedade neste momento, 
mas as ações sociais possuem 
um papel importantíssimo 
dentro do negócio, guiando 
nossos projetos e iniciati-
vas durante o ano todo.   

LGPD e seus impactos 
no agronegócio

Por Emerson Teixeira*

Há ainda certa indefinição quando a Lei Geral de Proteção 
de Dados entrará em vigor, no entanto, as empresas já 
estão se preparando para esta nova realidade.  E, no 
agronegócio, não poderia ser diferente. 

Com o objetivo de regulamentar a proteção e 
privacidade de dados pessoais, a legislação se aplica 
a todo tipo de informação que pode identificar uma 
pessoa não jurídica. Neste contexto, pode-se considerar 
as relações entre as empresas, clientes, fornecedores 
e demais parceiros que possuem conhecimento e/ou 
documentação contendo dados pessoais. Dessa forma, a 
tecnologia - que é uma grande aliada do produtor rural e 
do próprio setor - ganhará ainda mais força e relevância 
neste processo. 

Cada vez mais, a cibersegurança vem se tornando um 
fator de responsabilidade importantíssimo para todos os 
players do mercado. As empresas, mais do que nunca, 
precisam observar esses novos requisitos e promover a 
conscientização de todos que são abrangidos por eles. 

 O cumprimento desta lei, além de uma obrigação que 
está sujeita a sanções e multas, é também uma forma de 
toda a cadeia produtiva mostrar transparência em relação 
aos seus procedimentos. Quanto mais transparente e 
responsável este cenário, melhores serão as condições 
para empresas continuarem cumprindo suas missões, 
assim como a Mosaic Fertilizantes, de ajudar o mundo 
a produzir os alimentos de que precisa. 

*Emerson Teixeira é vice-presidente jurídico 
da Mosaic Fertilizantes 

Doações contemplaram diversas cidades de 
nove estados brasileiros, inclusive Candeias

 Agimos com base em 
quatro pilares –alimentação, 
água,  desenvolvimento local 
e educação – para que juntos 
possamos construir um legado 
positivo e continuar ajudando o 
mundo a produzir os alimentos 
de que precisa”, afirma.   
 As entregas das doa-
ções aconteceram por meio de 
um programa de voluntariado, 
que contou com quase 1.500 
horas de mais de 250 profissio-
nais da Mosaic Fertilizantes.  
 Para mais informações 
sobre os projetos do Instituto 
Mosaic, acesse o site: http://
www.mosaicco.com.br/insti-
tutomosaic

Sobre Mosaic Fertilizantes 
 Com a missão de aju-
dar o mundo a produzir os 
alimentos de que precisa, a 
Mosaic atua da mina ao cam-
po. A empresa entrega cerca 
de 27,2 milhões de toneladas 
de fertilizantes ao ano para 40 
países, sendo uma das maiores 
produtoras globais de fosfa-
tados e potássio combinados. 
No Brasil, por meio da Mosaic 
Fertilizantes, opera na minera-
ção, produção, importação, co-
mercialização e distribuição de 
fertilizantes para aplicação em 
diversas culturas agrícolas, in-
gredientes para nutrição animal 
e produtos industriais. Presente 
em dez estados brasileiros e no 
Paraguai, a empresa promove 
ações que visam transformar 
a produtividade do campo, a 
realidade dos locais onde atua e 
a disponibilidade de alimentos 
no mundo. Para mais infor-
mações, visite www.mosaicco.
com.br. Siga-nos no Facebook, 
Instagram e LinkedIn.

Por Allyson Pains 
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A cultura do café na Bahia 
vem ganhando, cada vez mais, 
lugar de destaque no país, 
com a qualidade dos grãos, 
especialmente os produzidos 
por agricultores e agricultoras 
familiares, em Territórios de 
Identidade como o da Chapa-
da Diamantina e do sudoeste 
baiano. Os cafés atraem con-
sumidores de diversas partes 
do mundo, gerando renda e 
qualidade de vida para quem 
vive da cafeicultura. 

O estado possui uma diver-
sidade de marcas, classificadas 
entre o Tradicional, Gourmet, 
Especial, Premium, Superior 
e Orgânico, com embalagens 
de diversas quantidades e 
formatos, vendidos em grãos 
ou moídos, atendendo a todos 
os paladares e exigências dos 
consumidores. As coopera-
tivas da agricultura familiar 
vêm diversificando a produ-
ção, melhorando a qualidade 
do produto e se estruturando 
para atender novos mercados 
do Brasil e do exterior.   

Um desses exemplos bem-
sucedidos é o da Cooperativa 
de Cafés Especiais e Agrope-
cuária de Piatã (Coopiatã), 
que surgiu da iniciativa de 
cafeicultores da agricultura 
familiar do município de Pia-
tã, na Chapada Diamantina, 
e o da Cooperativa Mista dos 
Cafeicultores de Barra do Cho-
ça e Região (Cooperbac), no 

Embora o uso de máscaras seja 
obrigatório, e elas funcionem 
como uma barreira à conta-
minação pelo novo corona-
vírus, existem dúvidas sobre 
a possibilidade de causarem 
danos à saúde das pessoas que 
estão retornando às academias 
agora. As academias estavam 
fechadas para atendimento 
presencial desde meados de 
março, quando foi decretado o 
isolamento social para comba-
te à covid-19, doença provoca-
da pelo novo coronavírus.

O professor de educação 
física Fernando Beja diz que 
o uso de máscara requer cui-
dado para quem pratica exer-
cícios. “A máscara, ao mesmo 
tempo que faz uma barreira de 
proteção ao novo coronavírus, 
também torna a respiração 
mais ofegante e cansativa. É 
preciso cuidado, especialmen-
te para quem tem problemas 
cardíacos”, afirmou Beja, que 
é especialista em fisiologia do 
exercício.

Pelo que sabe, não existe 
nenhuma comprovação cien-
tífica de que o uso da máscara 
na execução do treinamento 
aeróbico vá causar algum dano 
à saúde das pessoas. “O que 
pode acontecer é um incômo-
do, por haver resistência na 
hora de inspirar e expirar, ou 
seja, na hora de respirar. Mas 
problemas diretamemte rela-
cionados, eu acredito que não 

Usar máscara em academias não 
prejudica saúde, dizem especialistas

Equipamento funciona como barreira à 
contaminação pela covid-19

existam”, ressalta o presidente 
da Associação dos Professores 
de Educação Física do Estado 
do Rio de Janeiro (Apef-Rio), 
Guilherme Silva Amaral, em 
conversa com a Agência Bra-
sil.

Uso importante
A cardiologista Renata Cas-

tro, membro da Sociedade de 
Cardiologia do Estado do Rio 
de Janeiro (Socerj), destaca 
que usar a máscara é extrema-
mente importante para todo 
mundo, além de obrigatório 
por questões de legislação e 
prevenção de saúde.

Renata lembra que o uso 
é ainda mais importante para 
pessoas que têm doenças car-
díacas.” Nesse período de 
pandemia, ficou muito claro 
que quem tem oença cardíaca 
tem chance muito maior de 
evoluir mal quando infectado 
pelo coronavírus. Isso au-
menta a necessidade de essas 
pessoas utilizarem a máscara”, 
disse Renata, em entrevista  à 
Agência Brasil.

A médica reconhece que 
não é confortável usar máscara 
, porque dificulta a inspiração, 
ou seja, a entrada do ar. “A 
gente começa a perceber a 
inspiração que, no dia a dia 
sem máscara, não percebe. 
É um processo natural”. Ela 
afirma que o aumento do es-
forço pode elevar a frequência 

cardíaca, mas ressalta que isso 
não significa que a prática 
de atividades físicas acarrete 
mais riscos para o indivíduo, 
seja cardiopata ou não.

Benefícios
Renata Castro enfatiza que 

a atividade física traz benefí-
cios para todos, e mais ainda 
para os cardíacos. “Melhora o 
prognóstico de pessoas com 
doença cardíaca, desde que 
elas sejam bem orientadas. 
Isso quer dizer que existem 
pessoas com doenças que 
precisam primeiro ser contro-
ladas ou tratadas, para depois 
ficarem livres para fazer ativi-
dade fisica”.

A médica destaca que, en-
tre algumas dessas pessoas, 
há questões que precism ser 
observadas, entre as quais a de 
não ultrapassarem limites de 
treinamento. “Isso é sempre 
orientado pelo cardiologista, 
de acordo com o quadro clini-
co da pessoa”.

O ideal para o paciente 
que tem doença cardíaca, 
coronariana, ou insuficiência 
cardíaca, é fazer primeiro um 
teste de esforço e, em seguida, 
com base no resultado, receber 
orientação sobre sua atividade 
física. “Aí, fica muito mais sim-
ples entender o aumento da 
frequência cardíaca que pode 
acontecer durante o exercício 
e como o médico vai orientar 
o treinamento desse paciente”, 
diz a médica.

Ela aponta muitos pontos 
positivos da prática de exer-
cícios físicos pelo paciente 
cardiopata, fazendo uma ati-
vidade ao ar livre, ou no meio 
de outros individuos, mesmo 
que seja dentro de uma acade-
mia e com uso de máscara. “O 
cuidado vai ser na orientação, 
na prescrição desse treina-
mento”.

Gás carbônico
A cardiologista explica que, 

nos exercícios aeróbicos, de 
maior intensidade, a máscara 

não implica a respiração do 
gás carbônico contido nas 
gotículas de ar que são ex-
pelidas. “O ar que a gente 
inspira, mesmo sem máscara, 
tem 21% de oxigênio e quase 
todo o restante é nitrogênio. 
Tem um pouquinho de gás 
carbônico nisso aí, mas é uma 
quantidade muito pequena. 
Quando a gente expira, esse ar 
fica um pouco mais rico de gás 
carbônico, mas não significa 
que não tenha oxigênio ali. O 
gás carbônico vai estar diluí-
do nessa quantidade grande 
de ar.”

Renata reconhece, no en-
tanto, que, com a máscara, 
existe uma chance de reinala-
ção do gás carbônico, embora 
“muito pequena”. “Até porque 
a máscara não veda completa-
mente a passagem do ar, tanto 
na entrada [inspiração], como 
na saída [expiração]”.

Ela afirma que ainda não 
se comprovou que a pequena 
quantidade de ar que fica den-
tro da máscara seja suficiente 
para gerar algum malefício pela 
reinalação de gás carbônico. Se-
gundo a médica, pode-se dizer 
que a máscara não representa 
perigo, especialmente para 
pacientes que tenham alguma 
cardiopatia. “Não representa. 
Ela representa um desconforto, 
que todos nós estamos viven-
ciando, mas um perigo, com 
certeza, não. Pelo contrário. 
Para o paciente cardiopata, é 
extremamente importante o 
uso da máscara.”

Procurado pela Agência 
Brasil, o Conselho Federal 
de Educação Física (Confef) 
informou que não poderia 
participar da reportagem nes-
ta quarta-feira (8), devido à 
realização de uma reunião 
plenária virtual com todos os 
representantes da entidade.

No município do Rio de 
Janeiro, as academias de gi-
nástica voltaram a funcionar 
no dia 2 deste mês.

Fonte: Agência Brasil

Cafés da agricultura familiar se diferenciam pela 
qualidade, diversidade e sustentabilidade 

município de Barra do Choça, 
conhecida como a “Capital do 
Café”.  

Piatã é o município produ-
tor de café mais alto do Norte 
e Nordeste, com lavouras em 
altitudes de 1.260 a 1.400 me-
tros, o que permite obter exce-
lentes resultados. Prova disso 
são as premiações em eventos 
como o Cup of Excelence, 
promovido pela Associação 
Brasileira de Cafés Especiais 
(BSCA). Só na edição 2019, 
os cafés de três produtores da 
Coopiatã ficaram entre os 10 
primeiros no concurso, sendo 
um deles em 3º lugar.  

Para apoiar o sistema 
produtivo do café, o Gover-
no do Estado está investin-
do   R$10,4 milhões, por meio 
do Projeto Bahia Produtiva, 
executado pela Companhia 
de Desenvolvimento e Ação 
Regional (CAR), empresa vin-
culada à Secretaria de Desen-
volvimento Rural (SDR), com 
cofinanciamento do Banco 
Mundial. Os recursos estão 
sendo aplicados em 12 em-
preendimentos da agricul-
tura familiar, beneficiando 
diretamente mais de 1.100 
famílias.
  
Valorização da agricultu-
ra familiar 

Segundo Rodolfo Moreno, 
presidente da Coopiatã, a coo-
perativa defende a valorização, 

cada vez maior, dos produtos 
da agricultura familiar. Ele 
afirma que já é possível ver 
pessoas buscando produtos e 
já percebendo melhor o que 
é a agricultura familiar: “Os 
investimentos do Governo do 
Estado têm mostrado esses 
reflexos e melhorias. Hoje, 
temos maior visibilidade e o 
entendimento do que é o Selo 
da Agricultura Familiar. A 
gente quer que cada vez mais 
pessoas, de diversas classes, 
possam consumir nossos pro-
dutos, que sejam produtos 
populares. Que o baiano possa 
ter em sua mesa um produto 
da Bahia, de alta qualidade e 

com preço acessível”.  
A Coopiatã, tem uma pro-

dução anual de quatro a cinco 
mil sacas de café, comerciali-
zadas nas marcas Coopiatã, Do 
Bão, Rígno, Rafereito, Tape-
rinha, Café da Lucineia, Café 
do João, Entrevales, Cafundó 
e Reserva da Chapada. Os 
cafés são vendidos em grãos 
ou moídos, em classificações 
como as Tradicional, Gour-
met, Especial e Superior. São 
exportados para a Austrália 
e comercializados em lojas 
especializadas, por meio de 
plataformas digitais como bal-
cao.online/coophub e www.
escoarbrasil.com.br/, ou ainda 
o café verde em grãos, para 
cafeterias de diversas partes 
do Brasil. O faturamento da 
cooperativa, nos últimos anos, 
já chegou a R$1,4 milhão.  

A Cooperativa está rece-
bendo do  Governo do Estado 
recursos da ordem de R$1,8 
milhão, com ações que in-
cluem a implantação de uma 
agroindústria de torrefação, 
que vai reduzir os custos com 
produção: no beneficiamento 
de cafés especiais, antes um 
serviço terceirizado; assistên-
cia técnica e extensão rural 
(Ater), para a melhoria da 
qualidade dos grãos; aquisi-
ção de um veículo utilitário; 
e investimentos voltados para 
estratégias de acesso ao mer-
cado. 

O pré-candidato a vereador 
de Salvador, Pedro Godinho 
(DEM), se posicionou nesta 
quinta-feira (09) a favor do 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da 
Renda, que entrou em vigor 
na última terça-feira (07), 
através da publicação da Lei 
14.020/2020. 

A nova legislação define re-
gras para o enfrentamento dos 
efeitos da Covid-19 durante o 
estado de calamidade pública 
no Brasil.

O programa veda a demis-
são sem justa causa de pessoas 
com deficiência, uma definição 
importante no sentido de 
garantir os direitos de muitas 
pessoas que, durante a Pan-
demia, precisaram se afastar 
das atividades laborais por 
se enquadrarem no grupo de 
risco da Covid-19.

“Acho justo e super coe-
rente a proibição da demissão 
de pessoas com deficiência 
sem justa causa durante a 
pandemia. É dever do poder 

Os vereadores Valdemir Dias 
(PSD) e João Alves da Silva 
(PSL), de Euclides da Cunha, 
vão ingressar no Ministério 
Público Estadual (MPE) com 
uma representação contra o 
prefeito da cidade, Luciano 
Pinheiro. De acordo com o 
vereador Valdemir Dias, a 
gestão municipal contratou 
uma empresa fantasma pelo 
valor de R$ 1.374.000 para 
realizar uma reforma no Hotel 
Conselheiro, com a finalida-
de de abrigar pacientes da 
COVID-19.

O parlamentar, inclusive, 
disse que foi ao endereço 
registrado da empresa: Rua 
Fernando Lopes, 601, no 

Vereadores de Euclides da Cunha 
denunciam contratação por 
parte da Prefeitura de “empresa 
fantasma para reforma em hotel” 

município de Teofilândia, 
e lá há somente um terreno 
baldio.

Segundo ele, “estão se 
aproveitando de uma cala-
midade pública, contratando 
uma empresa-fantasma de 
forma emergencial, com dire-
cionamento”.

Já o vereador João Alves da 
Silva afirmou que “o valor des-
ta obra é exorbitante para a re-
alização desta obra. E acredito 
que esta reforma não estará 
concluída durante a epidemia 
do Novo Coronavírus”.

Eles sugerem, como solu-
ção “muito mais econômica e 
eficiente”, por exemplo, o alu-
guel de um hotel na cidade.

Vereador Pedro Godinho defende 
manutenção do emprego de 
pessoas com deficiência durante a 
pandemia

Em São Francisco, a Prefeitura 
por meio da Secretaria Munici-
pal da Saúde (SESAU) informa 
à população, que a Campanha 
de Vacinação contra o Saram-
po foi prorrogada até o dia 31 
de agosto. O público alvo a ser 
imunizado está na faixa de 20 
a 49 anos.

O sarampo é uma doen-
ça infecciosa aguda, viral, 
transmissível, extremamente 
contagiosa e muito comum na 
infância. 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, en-
cefalite com dano cerebral, 
surdez e lesões severas de pele. 
Em gestantes, o sarampo pode 

público proteger a popula-
ção, especialmente aquelas 
pessoas mais vulneráveis, 
numa situação como essa em 
que temos enfrentado uma 
crise sanitária, econômica e 
social sem precedentes. Desta 
forma, todas as medidas que 
garantam os direitos e que não 
ampliem as desigualdades já 
vividas pelas pessoas com de-
ficiência são indiscutivelmente 
válidas”, pontuou Godinho.

É importante ressaltar, 
portanto, que o programa não 
trata apenas da proteção do 
emprego das pessoas com de-
ficiência e também não altera 
a Lei Brasileira de Inclusão 
(13.146/2015) e nem a Lei de 
Cotas (8.213/1991).

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

ASCOM/SDR

Churrascaria da Branca

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

Café orgânico da Chapada

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, dis-
tribuída gratuitamente nos 
postos de saúde e que também 
imuniza contra caxumba e 
rubéola. Essa imunização faz 
parte do calendário vacinal. 
A primeira dose deve ser to-
mada com um ano de vida e a 
segunda 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.

Vereador Pedro Godinho

Por Pedro Castro
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Em São Francisco do Conde, a 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca (SEMAP), 
por meio do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
do Governo Federal, já benefi-
ciou centenas de famílias fran-
ciscanas através do incentivo a 
agricultura familiar.

E, nesta perspectiva, de 
continuar oferecendo mais 
qualidade de vida à população 
franciscana com alimenta-
ção adequada e saudável, foi 
entregue ao município, nesta 
última segunda-feira (06), 
pelo Governo do Estado, um 
veículo e equipamentos que 
auxiliarão no fortalecimento 
dessa cadeia produtiva.

Em meio à pandemia que 
assola o Brasil e o mundo, 
programas como o PAA, que 
é executado com seriedade em 
São Francisco do Conde, é de 
suma importância no com-
bate as desigualdades sociais 
e no acesso à alimentação 
digna para os mais vulnerá-
veis. Por meio do programa, 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO   Convênio PE-
TROBRAS

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

O Braseiro A Melhor 
Comida a 
Quilo da 
Região#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos 

#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE

Veículo e equipamentos foram entregues pelo 
Governo do Estado a São Francisco do Conde

Professora da rede estadual 
conquista Prêmio Educador 
Nota 10 por projeto que 
valoriza memórias das avós
A professora da rede estadual 
de ensino Maria Isabel Gon-
çalves, que leciona no Colégio 
Estadual Rui Barbosa, locali-
zado no município de Boninal, 
está entre os dez educadores 
de todo o país vencedores da 
23ª edição do Prêmio Edu-
cador Nota 10. Considerado 
o maior e o mais importante 
prêmio da Educação Básica 
brasileira, a iniciativa reco-
nhece e valoriza professores da 
Educação Infantil ao Ensino 
Médio e, também, coordena-
dores pedagógicos e gestores 
escolares de escolas públicas 
e privadas de todo o país. 

Além da Bahia, os vencedo-
res representam os estados de 
Amazonas, Distrito Federal, 
Pernambuco, Rio de Janeiro 
e São Paulo. O resultado foi 
divulgado nesta segunda-feira 
(20), durante o programa ‘En-
contro com Fátima Bernar-
des’, na rede Globo. A data 
da cerimônia de premiação 
ainda será divulgada pelo site 
do prêmio. 

Professora de Filosofia, 
Maria Isabel é a única repre-
sentante da Bahia na premia-
ção e foi indicada com o pro-
jeto ‘As filosofias de minha 
avó: poetizando memórias 
para afirmar direitos’. “O 
legado de minha bisavó Iaiá 
Lia, rezadeira da Umburana, 
que acolhia todas as comuni-
dades quilombolas do entor-
no em Santo Reis, foi o que 
me fez adentrar na procura 
por uma filosofia decolonial, 
as filosofias de minha avó, 
propondo caminhos para re-
descobrir também as filoso-
fias das avós de meus jovens 
alunos, as iaiás e seus saberes 
cheios de encantamentos. 
Este reconhecimento é para 
elas, pois as suas memórias 
são um legado para refazer o 
caminho de volta ao Ubuntu. 
Ao me inscrever no projeto, 
sonhei alto em poder divul-
gar ao Brasil este chamado 
às memórias e todas as suas 
possibilidades para a apren-
dizagem”, afirmou. 

A educadora não escondeu 

a satisfação pelo reconheci-
mento do seu trabalho através 
do prêmio. “Ser um dos dez 
professores finalistas do Brasil 
é poder dar esse reconheci-
mento para o grande legado 
que está em cada comunidade 
rural, em cada comunidade 
negra do Sertão da Chapada. 
Ver o projeto selecionado me 
faz acreditar com mais força 
neste sonho de transformar a 
educação partindo do que está 
bem aqui, pertinho de nós”, 
comemorou. 

Maria Isabel destacou ain-
da a simbologia deste resgate 
das memórias das avós. “Este 
projeto foi a possibilidade de 
demarcar o nosso próprio es-
paço como rico em filosofias. 
Os saberes ancestrais são a 
filosofia viva para que os es-
tudantes tivessem sempre esse 
ponto de partida. As memórias 
nos abrem para o universal, 
as questões fundamentais, 
a cultura, o patrimônio, o 
território, bem como para as 
questões sociais, ambientais e 
políticas. São um convite para 
as descobertas e afirmação de 
nossa identidade enquanto 
Sertão Chapada. Tudo está 
ali naquela conversa com as 
nossas avós”. 

Sobre o prêmio 
O Prêmio Educador Nota 

10 foi criado em 1998, pela 
Fundação Victor Civita que, 
desde 2014, realiza a premia-
ção em parceria com Abril, 
Globo e Fundação Roberto 
Marinho. O prêmio é dividido 
em três fases. Na primeira, 
foram escolhidos 50 finalistas. 
Dentre eles, foram selecio-
nados os dez vencedores de 
2020. Já o Educador do Ano 
será divulgado durante a pre-
miação ainda a ser definida. 
Cada um dos premiados ganha 
um vale-presente no valor de 
R$ 15 mil. O Educador do Ano, 
escolhido pela Academia de 
Jurados, recebe outro vale-
presente, também no valor de 
R$ 15 mil. As escolas dos ven-
cedores também recebem uma 
verba para a celebração.

é feita a compra de alimentos 
produzidos pelos agricultores, 
que são distribuídos às famí-
lias franciscanas assistidas 
pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) – 
órgão vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Esportes (SEDESE), garan-
tindo assim, o acesso ao ali-
mento e a renda para muitas 
famílias.

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!

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho 
CRO/BA 3130 

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

Para termos uma ideia do 
quanto esse novo veículo (Fiat 
Strada) e os equipamentos 
(01 congelador horizontal, 01 
cadeira de escritório, 01 mesa 
para escritório, 45 pallets e 01 
balança eletrônica) ajudarão 
na capacidade de ampliação 
do atendimento, só neste ano 
de 2020, ainda corrente, a Pre-
feitura Municipal, por meio da 
SEMAP já beneficiou através 

do PAA mais de 140 famílias. 
Isso significa que, foram inje-
tados na agricultura familiar, 
nessa cadeia produtiva, um va-
lor em torno de R$10.646,26 
(dez mil seiscentos e quarenta 
e seis reais e vinte e seis cen-
tavos) em apenas dois meses 
de execução do programa. E 
os investimentos não param 
por aí, para os meses de julho, 
agosto e setembro, pretende-
se aquecer ainda mais a eco-
nomia rural com a injeção de 
mais R$46.305,24 (quarenta e 
seis mil, trezentos e cinco reais 
e vinte e quatro centavos).

Diante dos fatos, não há 
como negar que São Francis-
co do Conde avançou muito 
na valorização da agricultura 
familiar, dos agricultores 
franciscanos e, sobretudo, na 
garantia dos seus direitos e 
no consumo consciente des-
ses alimentos provenientes 
da terra.

Fonte e Foto:
SECOM/PMSFC

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

Duas lojas para melhor servir ao cliente 
de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS 
PISOS & REVESTIMENTOS

 TINTAS & MASSAS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

 TUBOS & CONEXÕES 
UTILIDADES PARA O LAR 

E FERRAMENTAS EM GERAL

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

(71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

Os equipamentos ajudarão ainda mais o 
fortalecimento da agricultura familiar do município

BA 522 - Km 08 / Fone: (71) 3601-3923
Ao lado da JM Transportes Candeias-Bahia

Peças para todas as 
marcas de veículos 

VENHA CONHECER 
O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis 
#Óleos Lubrificantes #Lanternas
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TCU aprova projetos de arrendamento de 
terminais no Porto de Aratu em Candeias
O Tribunal de Contas da União 
(TCU) aprovou, nesta semana, 
os projetos de arrendamento 
dos terminais ATU12 e ATU18, 
localizados no Porto de Aratu/
BA. O primeiro será destinado 
à movimentação de graneis 
minerais e terá contrato de 25 
anos de duração. Já o segundo 
será dedicado ao transporte de 
graneis vegetais e terá contra-
to de 15 anos. A expectativa é 
que os leilões, cujos critérios 
serão maior valor de outorga, 
ocorram ainda em 2020.

A estimativa é que sejam 
investidos R$ 294,5 milhões 
no terminal ATU 12, com 
obras como construção de 
novo armazém; implantação 
de sistema para tratamento 
de efluentes líquidos do píer, 
incluindo drenagem; draga-
gem de aprofundamento do 
berço de atracação; aquisi-
ção de equipamento para 
descarregamento de navios; 
ampliação do sistema de 
transporte por esteiras, entre 
outras melhorias. Mais de 
5 mil empregos devem ser 
gerados, entre diretos, indi-
retos e efeito-renda.

Já para o terminal ATU 18, 
a previsão é de investimentos 
da ordem de R$ 119,8 milhões. 
Entre os investimentos está a 
construção de cinco novos silos 
de armazenagem; ampliação e 
alargamento da plataforma; 

Vista aérea do Porto de Aratu, em Candeias, um dos canais das exportações do 
Estado da Bahia e gerador de emprego e renda para o município

dragagem de aprofundamen-
to do berço de atracação; 
aquisição de equipamento 
para carregamento de navios 
e aquisição do sistema de 
transporte por esteiras. No 
total, serão gerados mais de 
2 mil empregos entre diretos, 
indiretos e efeito-renda.

Atualmente existe apenas 
um terminal especializado 
na movimentação de granel 
sólido vegetal no complexo 
portuário, que opera no limite 
da sua capacidade dinâmica. 

Assim, o empreendimento 
visa a suprir esse déficit, aten-
dendo a necessidade de arma-
zenamento e escoamento da 
safra de grãos da região oeste 
da Bahia.

Conforme dados do Plano 
Mestre do Porto de Aratu-
Candeias, foram movimenta-
dos 1,8 milhão de toneladas 
de granéis sólidos em 2014, 
com destaque para os desem-
barques de fertilizantes e con-
centrado de cobre. A projeção 
é que até 2030 essas cargas 

passem a ser o terceiro prin-
cipal produto movimentado 
no porto, elevando seu market 
share para 14%. O complexo 
portuário funciona como rota 
de escoamento da produção e 
importação do Polo Industrial 
de Camaçari, o maior com-
plexo industrial integrado do 
Hemisfério Sul, e sua zona de 
influência agrega os estados 
da Bahia, Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco.

Fonte: Min. da Infraestrutura

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

Central de Atendimento ATT
 (71) 3432-1000

A Bahia Mineração (BAMIN) 
assinou na semana passada a 
ordem de serviço para início 
da primeira fase das obras de 
execução para a implantação 
do Porto Sul, em Ilhéus. Com 
isto, a empreiteira contratada 
já pode iniciar a mobilização 
de pessoal e equipamentos 
para iniciar as obras. Estes 
primeiros trabalhos corres-
pondem à construção de vias, 
instalação de sinalização, pon-
tes, implantação de rede elétri-
ca e de água, entre outros. São 
obras que vão viabilizar a etapa 
seguinte, que é a construção e 
desenvolvimento da estrutura 
do empreendimento. 

“Para nós da BAMIN, o 
início desta primeira fase do 
projeto demonstra nossa con-
fiança no Porto Sul, bem como 
na retomada econômica das 
regiões nas quais atuamos. É 
um esforço que evidencia o 
nosso compromisso em parti-
cipar e contribuir ativamente 
com esta retomada”, afirmou 
Alexandre Aigner, diretor 
financeiro e de Relações Ins-
titucionais da Bahia Minera-
ção. O investimento total é 
de cerca de R$ 188 milhões 
para as obras iniciais do Porto 
Sul. “Esta fase das obras vai 
gerar 400 empregos diretos 
no pico da implantação, com 
a expectativa de geração de 
outros 1.200 empregos indi-
retos”, completou, lembrando 
ainda que, além de empregos, 

Obras iniciais para implantação 
do Porto Sul são autorizadas

PEÇAS E SERVIÇOS 
PARA TODAS AS 
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Mangueiras Hidráulicas - 
Alinhamento de Balanceamento

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

a retomada vai dinamizar a 
economia local, movimentan-
do outros setores e gerando 
renda, em um momento em 
que toda a sociedade sofre 
os impactos econômicos da 
pandemia. 

A construção do Porto 
Sul, além de dotar o estado 
com mais um terminal por-
tuário, também vai ampliar 
o corredor logístico da Bahia. 
“Este empreendimento entre 
o Governo do Estado e a Bahia 
Mineração vai possibilitar a 
saída dos nossos produtos 
(minério de ferro, grãos do 
oeste) e também será uma 
garantia para que a licitação 
da concessão da Ferrovia 
Oeste-Leste (Fiol) possa ser 
realizada pelo Governo Fe-
deral”, ressaltou o secretário 
estadual de Infraestrutura da 
Bahia, Marcus Cavalcanti.

Para a BAMIN, saúde e 
segurança são valores ine-
gociáveis. Além de rígidas 
normas de segurança, que são 
rotina em todos os processos 
da empresa, neste momento 
de pandemia, a BAMIN redo-
brou os cuidados, implantando 
em suas atividades todos os 
protocolos e orientações das 
autoridades de saúde, ado-
tando melhores práticas de 
prevenção e controle nacionais 
e internacionais. Para as obras 
iniciais do Porto Sul, foram 
incluídas no contrato com a 
empreiteira cláusulas especí-

ficas de conduta em relação às 
normas referentes ao combate 
a Covid-19.

Sobre a empresa
A BAMIN é uma empresa 

brasileira de mineração que 
iniciou suas atividades em 
2005 com um projeto pionei-
ro para o estado da Bahia. O 
empreendimento denominado 
Projeto Pedra de Ferro preten-
de produzir 18 milhões de to-
neladas de minério de ferro por 
ano, apoiado em uma gestão de 
excelência e sustentabilidade. 
A BAMIN irá transformar a 
Bahia no terceiro estado maior 
produtor de minério de ferro 
do Brasil. A Companhia possui 
escritórios estratégicos em Ca-
etité, Ilhéus, Belo Horizonte e 
sua matriz está localizada em 
Salvador.

O controle acionário da BA-
MIN é da Eurasian Resources 
Group (ERG). Com mais de 
25 anos de sucesso na área de 
mineração, a empresa tem um 
portfólio de ativos de produção 
e projetos de desenvolvimento 
em 15 países, cruzando qua-
tro continentes. A ERG é a 
maior produtor mundial de 
ferrocromo, uma importante 
produtora de minério de ferro, 
uma das dez principais pro-
dutoras de alumina e uma das 
maiores produtoras de cobalto 
e cobre.

Fonte: Secom/Ba
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Para minimizar algumas bar-
reiras causadas pela pandemia 
a pacientes pediátricos que 
estão internados no Hospi-
tal com casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19 e 
diante da suspensão de visitas 
como medida de prevenção, o 
Hospital Martagão Gesteira 
recorreu ao uso de tablets para 
que eles possam se comunicar 
com familiares. 

A ação, uma parceria do 
Serviço de Psicologia da ins-
tituição com a empresa Kofre 
Tecnologia, que doou os ta-
blets, tem ajudado no trata-
mento das crianças atendidas 
com covid e também de outras 
doenças.

Georgem Moreira da Silva 

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

#Escrita Contábil
 #Fiscal #Pessoal

Martagão usa tablets para pacientes com 
covid se comunicarem com familiares

Paciente oncológico sem covid (o da foto) 
também foi beneficiado pela ação”

Coordenadora da Humani-
zação do Hospital, a psicóloga 
Laís Damasceno explica que 
o uso do tablet tem permitido 
que ocorram visitas virtuais 
aos pacientes, em substituição 
às visitas presenciais. Caso o 
paciente e acompanhante con-
cordem, um psicólogo entra 
em contato com os familiares 
e agenda a visita.

A ação está sendo utilizada 
também para outros pacientes 
internados que não estão com 
covid, mas que, por medida 
de precaução, também não 
podem receber visitas. “A 
restrição de visitas tem sido 
para todos os pacientes, mes-
mo para aqueles que não têm 

covid. Muitas pessoas que não 
têm celular, que estavam sem 
comunicação alguma com a 
família, conseguiram manter 
contato”, conta a psicóloga. 

Moradora de Campo For-
moso, a dona de casa Ana 
Gomes, 38, acompanha o 
filho de cinco meses que está 
internado. Por não ter celular, 
ficou 15 dias sem conseguir 
se comunicar com familia-
res. “Já consegui falar duas 
vezes. Eu não tenho celular, 
mas consegui falar com meu 
esposo, minhas duas filhas e 
minha sogra. Ajudou muito”, 
afirma. 

Batizado de Conexão Psi, 
o projeto é realizado em par-
ceria com a Live do Bem, que 
é a ação social da empresa 
Kofre Tecnologia, que doou 
seis tablets ao Martagão. Para 
a psicóloga, trata-se de uma 
intervenção, que visa manter 
os vínculos afetivos e sociais 
e conectar essa rede de apoio 
através do uso de tecnologia. 

“As visitas são práticas 
de comunicação que possi-
bilitam a manutenção dos 
laços afetivos e sociais em 
meio ao isolamento. Temos 
observado uma minimização 
dos impactos emocionais do 
adoecimento e hospitalização, 
promovendo saúde mental e 
repercussões no humor do pa-
ciente e no enfrentamento ao 
adoecimento, proporcionando 
cuidado integral e humaniza-
do”, ressalta a coordenadora 
da Humanização.

Por Anderson Sotero

Prefeitura de Candeias investiu em Saúde 
mais de 135 milhões em três anos 
A Prefeitura Municipal de 
Candeias investiu em Saúde 
R$ 135,647 milhões, com re-
cursos próprios, no período 
de 2017 a 2019. Os dados estão 
publicados no portal do Tribu-
nal de Contas dos Municípios 
da Bahia (TCM-BA). O portal 
demonstra que, somente no 
ano de 2019, a aplicação dos 
recursos foi de R$ 49,352 
milhões. Ou seja, para cada 
habitante foram destinados 
R$ 787,73, um dos maiores in-
vestimentos dentre os municí-
pios da região metropolitana. 
Na sequencia vem Lauro de 
Freitas, que aplicou R$ 614,61; 
Simões Filho R$ 684,52 e Dias 
D’ávila R$ 479,77.

Os dados mostram tam-
bém que os investimentos em 
Saúde, em 2019, poderiam 
ser a partir de 15% da receita 
municipal, que corresponde a 
R$ 41,371 milhões. Mas a saú-
de da população sempre foi 
uma das maiores prioridades, 
e a gestão aplicou 18,98%, 
R$ 11 milhões a mais que a 
despesa mínima determinada 
na Emenda Constitucional 
nº 29/2000, que assegura 
os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e 
serviços públicos na área. O 

resultado demonstra ainda 
um aumento de mais de R$ 30 
milhões, em relação ao triênio 
de 2013 a 2015.

Nos últimos anos, os in-
vestimentos foram feitos por 
meio da Secretaria de Saúde 
(Sesau), e já nos primeiros 
quatro meses de 2020, a Pre-
feitura empregou R$ 19,831 
milhões nas ações e serviços 
públicos de Saúde. Além das 
ações no combate a pandemia 
do novo coronavírus nos últi-
mos meses, foram inúmeros 
investimentos em serviços 
disponibilizados no municí-
pio nos três primeiros anos 
da gestão, que toda população 
pôde contar e conta também 
agora.

Investimentos na Saúde
Foram mutirões de ci-

rurgias eletivas; cirurgias de 
catarata; mutirão de exames 
de próstata; mais de 1.500 
mamografias realizadas. Teve 
a entrega de 250 óculos e 150 
próteses dentárias aos pa-
cientes que realizaram suas 
consultas durante a Feira 
Cidadã. Para os curativos 
e tratamentos especiais, a 
Prefeitura de Candeias criou 
as condições adequadas no 

Posto de Saúde da Família, o 
PSF da Urbis I.

Houve grandes investi-
mentos também na aquisição 
de automóveis para transpor-
te dos pacientes, com a aquisi-
ção dos três veículos Sprinter 
do Tratamento Fora do Domi-
cílio – TFD; o veículo do pro-
jeto Cuidando em Casa, que 
desde 2017, leva a equipe de 
saúde para o tratamento nos 
lares. O Cuidando em Casa 
oferece curativo e medica-
mentos gratuitos. Além das 15 
novas ambulâncias, uma nova 
UTI Móvel e uma ambulância 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU 
também foram adquiridas 
para o município.

O ônibus Expresso da Saú-
de é equipado com consultório 
ginecológico e odontológico 
para servir os moradores das 
comunidades mais distantes. 
Nesses dias de pandemia do 
coronavírus, os profissionais 
têm dado suporte também 
aos atendimentos específicos 
para pessoas com sintomas da 
Covid-19.

A inauguração da nova 
sede do Centro de Atenção 
Psicossocial, o CAPS; a rea-
bertura da Clínica da Mulher 

numa nova sede. A clínica 
oferece mais de cinco espe-
cialidades médicas e conta 
com um mamógrafo e um 
aparelho de ultrassom. Mais 
uma conquista especial para 
o tratamento das mulheres 
de Candeias.

A Reab foi criada em 2017 
para pessoas que precisam 
de atendimentos nas áreas de 
fisioterapia e fonoaudiologia 
adulta e infantil. A Clínica de 
Imunização Proteger, criada 
para garantir a imunização 
da população, tem garantido 
a cobertura de proteção dos 
munícipes, com mais de 17 
tipos de vacinas. Os animais 
de estimação têm um consul-
tório veterinário que oferece 
vacinas, consultas e exames 
de baixa complexidade de 
segunda a sexta-feira. Essa é 
a primeira clínica veterinária 
totalmente gratuita, única no 
Norte/Nordeste. 

A Policlínica Municipal, 
com 21 especialidades médi-
cas e realização de vários tipos 
de exames, foi inaugurada em 
2017 para atender os muníci-
pes de todas as localidades. 
A Policlínica está situada no 
bairro do Malembá e já fez 
milhares de atendimentos. 

Após os dias mais críticos 
com os atendimentos volta-
dos aos pacientes na Central 
Covid-19, a Policlínica está 
retomando os atendimentos 
gradativamente.

O Hospital Municipal José 
Mário dos Santos (HMJMS), 
conhecido como hospital 
Ouro Negro, foi recebido com 
equipamentos alugados. Mas 
a atual gestão investiu em 
equipamentos próprios para o 
tratamento da população. Os 
pacientes que necessitarem 
tem à disposição equipamen-
tos como os de Raios-X e 
de Ultrassom, Sala de Parto 
Natural, Sala de Reanimação 
e Centro Cirúrgico.

O hospital conta hoje com 
24 novos leitos clínicos de 
retaguarda para pacientes 
portadores de síndromes res-
piratórias, e dispõe de equipa-
mentos como monitores mul-

tiparamétricos e ventiladores 
pulmonares, inclusive com 
suporte fisioterapêutico 24h, 
de fundamental importân-
cia para os atendimentos de 
pessoas com Covid-19. Além 
de começar a executar outros 
projetos, a prefeitura conti-
nua investindo no hospital 
e implantará novos serviços 
assim que a pandemia for 
vencida na cidade.

Já o Centro Médico Luís 
Viana Filho foi reaberto como 
centro em 2017, já com a pri-
meira Emergência Pediátrica 
24 horas, para os atendimen-
tos gratuitos e especializados 
das crianças. O centro mé-
dico, que ficou fechado por 
muito tempo, foi equipado 
para atendimentos de emer-
gência de adultos e ganhou a 
Farmácia Básica, a única na 
região que disponibiliza os 
medicamentos 24 horas.

Uma nova UTI Móvel foi adquirida pela Prefeitura

Por Nailan Brasil 
ASCOM/PMC

Empresa de Engenharia em Candeias oferece 
serviços de estabilizante de solos e energia solar

A LUARVILLE- WR Enge-
nharia e Consultoria, empresa 
situada em Candeias, especia-
lizada em obras de construção 
civil, consultoria imobiliária, 
terraplanagem, drenagem 
e que atua, fortemente na 
estabilização de bases com 
solos argilosos, agora também 
aposta pesado, e ao custo que 
cabe em seu bolso, na “ENER-
GIA SOLAR”.

Estabilizantes de solos 
argilosos

O Estabilizantes de So-
los “TerraZyme” é de suma 
importância para estabilizar 
as bases argilosas, da nossa 
região, 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 Departamen-
tos de Estradas de Rodagem, 
sejam Estaduais ou Federais, 
prever cerca de 4% a 5% do 
orçamento governamental 
anual para gastos em projetos 
de manutenção de estradas. 
Na prática, atualmente, em 
países subdesenvolvidos, de 
baixa renda per capita, a 
quantia real despendida apro-
xima-se dos zeros (0,0%) por 
cento, segundo informações 
da própria TerraZyme.

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 
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era requerido para manter 
malhas rodoviárias primárias 
e secundárias em condições 
adequadas, na realidade me-
nos do que 1% era despendi-
do.  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 fi-
nanceira mais onerosa” (Ver 
Europe Transport and Energy 
Projects – Conference Brie-
fing Book, 01 Sept . de 2000)

As principais agroindús-
trias existentes em áreas onde 
se sofreu a perda de cente-
nas de milhões de dólares, e 
que dependiam de reinves-
timento, questionaram se as 
principais pontes e estradas 
responsáveis pelo escoamento 
de seus produtos aos portos 
e centros consumidores po-
deriam ser reconstruídas em 
tempo e com características 
de durabilidade”.

“Baseado na experiência 
da USAID, o uso de um pro-
duto estabilizante de solo cria 
uma superfície de rolagem 
altamente resistente, com a 
mínima necessidade de ma-
nutenção”.

Banco Mundial
Em reconhecimento aos 

benefícios proporcionados 
pelos produtos estabilizan-
tes de solos na construção 
e restauração de estradas, o 
Banco Mundial está atual-
mente financiando o Projeto 
com Agentes Estabilizantes de 
Solos BIRF 3685-PA na Repú-
blica do Paraguai. O objetivo 
do Projeto é o de restaurar 
5.000 Km de estradas rurais 
especificamente com estabili-
zantes de solos.

Para ser qualificado para 
o programa da USAID um 
estabilizante de solos deve ser 
produzido nos EUA, ter sido 
utilizado em vários países 
e aplicado em mais de 500 
Km. Necessita ser diluível 
em água, ambientalmente 
correto, ter um baixo custo de 
aplicação bem como requerer 
equipamentos de construção 
rodoviária convencionais para 
ser aplicado. O estabilizante 
deve também ter um custo/
efetividade favorável e ter 

por parte do seu produtor um 
suporte técnico claramente 
definido e compreendido.

Um agente estabilizante 
deve incrementar acentu-
adamente a capacidade de 
suporte CBR de solos a se-
rem aplicados como camadas 
estruturais de estradas. Em 
estradas de terra deve reduzir 
a formação de panelas, cor-
rugações, afundamento nas 
trilhas de rodas e erosão; além 
disso deve proporcionar uma 
economia de mais de 70% nos 
custos de manutenção. Em 
estradas pavimentadas deve 
reduzir o custo de constru-
ção em mais de 30% através 
do uso e melhoria dos solos 
existentes ao longo da pró-
pria obra, bem como evitar 
ou diminuir a necessidade 
de importar materiais mais 
nobres como brita e solos de 
qualidade.

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 seleciona-
do para um extensivo uso e 
aceitação internacional nos 
seus projetos de restauração 
- TerraZymeÒ Estabilizador 
de Solo.

Agora Candeias tem 
Energia Solar

Com todos esses ventos 
favoráveis, a LUARVILLE 
diz está ansiosa para iniciar 
os projetos de energia solar 
em Candeias e prevê uma alta 
demanda de clientes pois, a 
região é uma das melhores 
áreas de irradiação solar do 
mundo, o que torna muito 
mais barato os custos do sis-
tema solar. 

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

Por Felipe e Valdir Rioas



Edição de Agosto de 2020 - Página 10 O Candeeiro Informe Publicitário

A Clínica Maria Albano, que em 2020 está 
completando 43 anos de relevandes serviços 
médicos prestados às populações de Candeias
e região, sempre se modernizando para 
acompanhar a evolução da medicina, visando

 o bem estar dos seus pacientes, também se solidariza com 
as homenagens prestadas a Candeias nessse 14 de Agosto, quando 
a cidade comemora 62 anos de Emancipação Política

MAIS QUE UMA CLÍNICA DE SAÚDE
UM SÍMBOLO DE RESPEITO À VIDA 

CLÍNICA MARIA ALBANO

É com muita alegria que nesta data especial 
celebramos o 62º aniversário da emancipação 
política desta querida e acolhedora Cidade, que a 
ninguém discrimina. Na qualidade de um dos seus 
representantes na esfera do legislativo Municipal, nos 
congratulamos com todos os munícipes de Candeias, 
pelo seu denodado esforço no engrandecimento diário 
desta cidade, aos que aqui nasceram e a tantos outros 
que escolheram essa boa terra para viver e influir 
ativamente no seu progresso. É uma cidade que nos 

enche de orgulho por ser, sem dúvidas, uma cidade de todos nós.

HOMENAGEM DO VEREADOR SILVIO CORREIA PELO 62º 
ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇAO POLÍTICA DE CANDEIAS

Gostaria de utilizar as páginas do jornal O Candeeiro 
para me dirigir ao povo de Candeias nesta data tão 
importante, quando a cidade comemora 62 anos de 
emancipação política e administrativa, graças à luta 
de bravos candeienses e de milhares de pessoas que 
escolheram essa terra para morar e constituir família.

TODA ESTRUTURA QUE VOCÊ PRECISA COM 
A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Walfredo Barão Mello Teixeira

Locação de Ônibus e Vans para Excursões, Turismo e Empresas


