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São Francisco do Conde ganha 
moderno Complexo Educacional 
Técnico Universitário do ICB
No último dia 29 de agos-
to, foi inaugurada em São 
Francisco do Conde, uma 
unidade do ICB – Instituto 
do Conhecimento da Bahia 
denominada CETU - Com-
plexo Educacional Técnico 
Universitário. Mais uma 
iniciativa do Empresário e 
Educador, Professor Osvaldo 
Miranda Filho. 

Com esta iniciativa os jo-
vens e adultos do município 
de São Francisco do Conde e 
outros municípios vizinhos 
como Candeias, São Sebas-
tião, Santo Amaro e adjacên-
cias terão a oportunidade de 
realizarem seus estudos de 
níveis técnico e superior per-
to de casa e numa instituição 
totalmente conectada com 
as novas tecnologias e com 
professores consagrados no 
cenário educacional da Bahia 
e do Brasil.

O professor Osvaldo Miranda Filho recebeu vários amigos na inauguração do novo CETU do ICB

De acordo com o engenheiro 
Valdir Rios, sócio da empre-
sa, a estabilização de bases 
com solos argilosos é uma 
das principais especialidades 
da LUARVILLE, que oferece 
esse serviço com a mais alta 
tecnologia e excelência, com 
profissionais altamente qua-
lificados.

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

LBV socorre mais de 1.100 famílias 
que sofrem com a pandemia do novo 
coronavírus no Sertão São Francisco

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) anualmente intensifica 
o seu trabalho solidário para 
atender famílias em situa-
ção de extrema pobreza que 
enfrentam, nesse período do 
ano, grandes desafios com a 
seca. Por meio da campanha 
emergencial “Diga Sim!” mais 
de 1.100 famílias da zona 
rural recebem a assistência 
e o auxílio necessário para 
enfrentar suas adversidades. 
Por sobreviverem da agricul-
tura, diante da estiagem, as 
famílias sertanejas não con-
seguem colher o sustento para 
seus lares, e com a pandemia 
da Covid-19, sem acesso à 
tecnologia, também sofrem 
com a dificuldade de receber 
os benefícios emergenciais. E 
é aí que a LBV entra em ação, 
garantindo não só o alimento, 
mas a atenção e a esperança 
em tempos tão desafiadores 
para essas comunidades. 

Ford inicia Mês Global do Voluntariado 
com novas ações de apoio à comunidade

Bill Fordé um dos apoiadores do programa, que está   
completando 15 anos com a participação dos empregados 

A Ford iniciou as atividades 
do Mês Global do Voluntaria-
do, programa que há 15 anos 
incentiva os empregados da 
empresa em todo o mundo 
a participar de serviços co-
munitários durante o mês de 
setembro. Este ano, foram 
criadas duas novas iniciativas 
para que eles possam ajudar 
organizações do terceiro setor 
e tornar a vida das pessoas me-
lhor com segurança, em meio à 
pandemia de Covid-19.

Para minimizar os impactos da pandemia no sertão 
baiano estão sendo entregues cestas de alimentos a 
famílias em situação de pobreza 

Hospital Estadual da Criança 
completou dez anos em agosto

O Hospital Estadual da Crian-
ça (HEC-Foto) completou, no 
último dia 26 de agosto, dez 
anos desde a sua fundação, 
com um total de 280 mil 
crianças e gestantes atendidas 
somente na emergência. 
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Mosaic 
Fertilizantes 
formaliza o 
apoio para 
projeto de 
Barreiras (BA) 
escolhido no 
Edital da Água

Empresário Antônio Ribeiro, comemora 
ao lado da famíla, 50 anos de vida

O empresário Antônio Ribeiro  ao lao da esposa 
Terezinha Pereira  e dos filhos Gabriel e Thalyta 

O empresário candeense, da 
construção civil, Antônio Ri-
beiro, reuniu os familiares e 
alguns amigos, no último dia 
6 de setembro, para comemo-
rar os seus cinquenta anos de 
vida.  A festa foi para poucos 
convidados por causa da pan-
demia do novo coronavírus.

A celebração aconteceu na 
residência da familia, no bair-
ro do Malembá, onde Antônio 
Ribeiro recebeu os abraços 
e cumprimentos dos amigos 
mais próximos. “Estou muito 
feliz com o carinho de todos 
vocês”, agradeceu o empre-
sário, em um discuros muito 
emocionado.

Candeias vai receber uma 
unidade do INSS Digital
Em breve Candeias vai colocar 
à disposição de seus munícipes, 
uma nova ferramenta para so-
licitar serviços da Previdência 
Social. Foi feito um convênio 
de cooperação técnica com o 
Instituto Nacional de Seguri-
dade Social - INSS, para que 
os candeenses possam efetuar 
o agendamento e concessão de 
benefícios pela Internet, através 
da unidade do INSS Digital que 
será instalada no município. 

O secretário de Governo 
Ivan Palma (foto) está à frente 
das tratativas com o INSS.
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No último dia 31 de agosto, 
o vereador e pré-canditato a 
prefeito de Candeias, Fernan-
do Calmon (PSD), solicitou ao 
senador Ângelo Coronel a re-
cuperação da BA 522, durante 
um bate papo no Instagram. 
De imediato, o pedido foi 
acatado e, dentro de poucos 
dias, será licitada a empresa 

Em reunião no último dia 1º 
de setembro, o partido Re-
publicanos de Candeias con-
firmou que vai coligar com o 
prefeito Dr Pitágoras em bus-
ca da reeleição em novembro. 
O partido afirmou com exclu-
sividade ao Site O candeeiro 
que vai participar da aliança 
com 26 pré-candidatos a 
vereadores, limite máximo 
estabelecido pela legislação. 
A legenda se fortaleceu nos 
últimos anos e conta na Câ-
mara com dois vereadores. A 
coligação conta agora além do 
Repúblicanos com o apoio do 
PP, PT, PV e PSB. 

O presidente do partido e 
vereador Adailton Sales afir-
mou que o partido Republi-
canos decidiu apoiar a reelei-
ção do Prefeito Dr Pitágoras, 
por reconhecer os avanços 
da cidade em todas as áreas 
nos últimos anos. “Temos de 

Republicanos confirma apoio à 
reeleição do prefeito Dr Pitágoras

afirmar que Candeias é hoje 
outro município. A cidade 
mudou para melhor e estamos 
agora com um município mui-
to mais desenvolvido e com 
obras por todo canto. Nossos 
pré-candidatos estão entusias-
mados com esse projeto. Não 
se meche em time que está 
ganhando” afirmou.

Na oportunidade o verea-
dor Valdir Cruz afirmou que 
atendendo o apelo de sua 
comunidade, não poderia 
estar distante deste projeto 
que além de transformar toda 
a cidade, melhorou a qualida-
de de vida dos moradores de 
Passagem dos Teixeira com 
importantes obras e várias 
intervenções nos distritos. 
“Candeias precisa continuar 
avançando e por isso vamos 
dar nosso apoio para que o 
prefeito faça ainda mais por 
nossa terra. Confio que nos 
próximos anos Pitagoras fará 
a cidade crescer ainda mais” 
afirmou Valdir. O apoio foi 
ratificado pelo presidente 
estadual da legenda, o Depu-
tado Federal Marcio Marinho 
que destinou várias emendas 
para o município e ajudou o 
prefeito a realizar diversas  
intervenções.

Adailton, Pitagoras e Valdir

O vereador Fernando Calmon e o 
Senador Angelo Coronel fazem live

O senador Angelo Coronel 
participou da live do 
vereador  Fernando 
Calmon, pré-candidato a 
prefeito de Candeias

que ficará responsável pelas 
obras. 

Em péssimas condições de 
trafegabilidade e pondo em 
risco a vida de motoristas e 
passageiros, a BA 522 é uma 
importante via, que corta 
Candeias e dá acesso aos  mu-
nicípios de São Francisco do 
Conde e Madre de Deus. 

O pedido do vereador foi 
encaminhado, durante o bate 
papo virtual, para o secretário 
de Infraestrutura do Estado 
da Bahia, Marcus Cavalcanti, 
que assegurou a realização dos 
serviços de melhoria, o quanto 
antes. 

Fernando Calmon agrade-
ceu a Ângelo Coronel, a quem 
ele tem um grande apreço, e 
reafirmou seu compromisso 
com os moradores de Candeias 
e o desejo em trabalhar cada 
vez mais pelo município.

O Plano de Ação para o apoio 
à cultura durante a pandemia, 
da Prefeitura de Madre de 
Deus, foi aprovado pelo Fun-
do da Cultura, vinculado ao 
Ministério do Turismo. Com 
esta aprovação dos projetos 
enviados pela Prefeitura de 
Madre de Deus, programas 
culturais da cidade terão aces-
so aos benefícios aprovados 
pela Lei federal 14017/2020, 
conhecida como Lei Aldir 
Blanc. Através dessa legislação, 
a União entrega para estados, 
Distrito Federal e municípios 
R$ 3 bilhões para aplicação em 
ações emergenciais de apoio ao 
setor cultural.

Caberá ao município de 
Madre de Deus R$ 174 mil, 
para aplicação no Edital de 
Cultural e na Balada Cultural. 
Através do Edital de Cultural, 
20 projetos serão beneficia-
dos. E também será contem-

plada com a verba a quinta 
edição da Balada Cultural, um 
evento que terá que ser adap-
tado à pandemia da Covid-19 e 
contará com grupos de dança e 
ações de culinária; artesanato; 
literatura; música; apresentação 
de DJs etc.

“É uma grande vitória para 
a cultura da nossa cidade. Apre-
sentamos nossos projetos para 
o setor e seremos contemplados 
com esse apoio emergencial de 
verbas do Governo Federal. Esse 
setor é um dos mais afetados pela 
pandemia do Novo Coronavírus 
e a Prefeitura está fazendo a sua 
parte ao aproveitar parcerias com 
outros entes federativos para o 
fomento aos grupos culturais da 
nossa cidade”, comemorou Luci-
nha Nunes, secretária municipal 
de Cultura da cidade.

A previsão é que os recursos 
sejam viabilizados ainda em 
setembro.

Artistas de Madre de Deus serão 
beneficiados pela lei Aldir Blanc

Redes Sociais
Como essa eleição será di-
ferente de todas as outras 
já realizadas no Brasil, por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, os candidatos a 
prefeitos e vereadores, que 
concorrerão  no próximo dia 

15 de novembro, estão usando 
as redes sociais para levar suas 
mensagens ao eleitorado.

É o que está fazendo, por 
exemplo, o pré-candiato a 
prefeito de Candeias, Sargen-
to Francisco, que através do 
WhatsApp, tem mandado víde-
os, mostrando as suas realiza-
çõe de quando foi prefeito.

Pimenta na Política
Por José Eduardo

ocandeeiro@terra.com.br 
eduvalenca@terra.com.br
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A única certeza que temos sobre a vida, além da sua fi-
nitude é sua perene inconstância. Ela nunca será vivida 

em linha reta, e isso independe de estrato 
social e/ou condição econômica. Diante 
dessa verdade inquestionável não adianta 
ignorar as emoções que a vida sempre nos 
proporcionará.

Infelizmente, as crianças também não 
estão imunes a essas nuances da vida, po-
rém tendemos a ignorar, ou pior, menos-
prezar as emoções que elas externalizam. 

Em um cenário familiar, cujas crianças são impedidas de co-
locar “para fora” suas angústias, raivas e choros, certamente 
terão dificuldade nos relacionamentos com seus pares e não 
serão emocionalmente saudáveis quando adultas.

São comuns mães e pais que não suportam o barulho do 
choro da criança e fazem de tudo para ele seja “engolido”, 
através da censura ou de distrações com a televisão – para 
disfarçar e camuflar o que ocasionou aquela emoção. Lidar 
com os filhos nos momentos bons, saudáveis e tranquilos 
qualquer pai/mãe “regular” consegue, mas são nos mo-
mentos difíceis, de birras e choros que se distinguem os 
que exercem verdadeiramente a função materna/paterna, 
dos “faz de contas” (dos pais/mães apenas de poses nas 
redes sociais).

Ajudar os filhos a nomear suas emoções, acolher suas 
dores, enxergar nas entrelinhas daquela birra um pedido de 
atenção ou ajuda, é mais do que obrigação dos pais. Além 
disso, podem evitar que eles futuramente busquem refúgio 
nas bebidas ou drogas para enganar (temporariamente!) 
suas emoções, por não saber como lidar com elas.

Filhos não pediram pra nascer. Planejados ou não, cui-
dar deles é uma obrigação insubstituível dos pais. Quando 
o cidadão, a sociedade ou o Estado cobra esse empenho 
dos pais não é um pedido, mas uma exigência do cumpri-
mento de uma responsabilidade inerente a paternidade/
maternidade. Os que acham que podem não dar conta 
desse cuidado completo que um filho exige é melhor nem 
pensar em tê-los.

E cuidar não é só prover o sustento financeiro, educa-
cional e nutritivo, mas (principalmente!) estar presente nos 
momentos mais difíceis que as crianças inevitavelmente 
enfrentarão, porque quando se tem uma criação emocio-
nalmente madura, acolhida, fortalecida, todos os proble-
mas são enfrentados com mais suavidade. E isso é o mais 
importante, porque é o que fica marcado. Criança não quer 
apenas brinquedo, mas pais que brinquem com elas; filhos 
não querem viver o sonho dos pais outrora frustrado, mas 
quer ter a liberdade de escolher seu futuro; crianças não 
querem presentes, e sim presença. 

Obviamente, educar emocionalmente filhos é muito 
difícil, principalmente quando envolve conciliar trabalho, 
carreira, tarefas domésticas. Mas… se não for você (pai/
mãe), quem será?

Não menospreze as emoções dos seus filhos 

No terceiro milênio, que tem... mil anos, um dia 
todos haverão de compreender 
que espiritualizar as criaturas, 
consequentemente elevando 
sua condição moral, é a 
única forma de alcançar o 
progresso — que não seja o 
da destruição — para todo o 
planeta. 

Esse desenvolvimento que 
tem por deus a ganância, de 
início, atinge os pequeninos, 

dos quais nos falava Jesus: “Deixai-os vir a mim, 
porque deles é o Reino dos Céus” (Evangelho, 
segundo Mateus, 19:14). Ao lado dos idosos, 
os que vivem a infância são os primeiros a ser 
prejudicados pelas enfermidades provocadas 
pela adulteração do meio ambiente, não apenas 
nos países em desenvolvimento. Já dizia o 
genial cientista judeu-alemão Albert Einstein 
(1879-1955): “A palavra progresso não fará 
sentido enquanto houver crianças infelizes”. E 
quantas estão por aí, meu caro Albert, a começar 
pelas que vivem nos grandes centros urbanos, 
respirando com dificuldade?... Será que os 
governos realmente andam governando para os 
seus povos?

Que é “progresso de destruição”? É o que, 
por exemplo, promove a poluição assassina, o 
aumento do efeito estufa e a ferida na camada 
de ozônio, cuja tarefa é defender a vida na 
Terra, incluída a dos próprios promotores de 
tantos males... “Impulsionados” pela ambição 
de ganhar a qualquer preço, não percebem 
que põem em perigo a si mesmos, à pátria e à 
família. Não foi sem motivo que Jesus proferiu 
um famoso discurso que ficou conhecido como 
“O Sermão Profético”, do qual se destaca “A 
Grande Tribulação”. A respeito desse tema, Ele 
diz que, se Deus não abreviasse aqueles dias, 
nem os escolhidos (aqueles que assim se tornam 
por suas próprias obras) se salvariam. E mais: 
o Cristo advertiu que igual (tribulação) nunca 
houve, desde a criação da Terra, nem jamais se 
repetirá... E isso é lá brincadeira, meninos?!

O problema do mundo não é primordialmente o 
pecado, mas a carência de Amor que o gera. “Deus é 
Amor”, inspirado em Jesus definiu João, Evangelista 
e Profeta, o Discípulo Amado do Divino Mestre, em 
sua Primeira Epístola, 4:16: “E nós temos reconhecido 
o Amor de Deus por nós, e Nele cremos. Deus é Amor: 
aquele que permanece no Amor permanece em Deus, 
e Deus, nele”.

No filme Irmão Sol, Irmã Lua (1972), do renomado 
cineasta italiano Franco Zeffirelli (1923-2019), cena 
impressionante é projetada: na ocasião em que 
recebeu a Francisco de Assis (1181-1226), em Roma, 
o papa Inocêncio III (1160-1216), profundamente 
comovido pela presença e pelas palavras de Il 
Poverello, quase que em êxtase, ao beijar-lhe os 
pés, exclamou: “Erros podem ser perdoados. Nossa 
obsessão com o pecado original nos faz muitas vezes 
esquecer nossa inocência original!” (O destaque é 
meu.)

Jesus trouxe aos povos elevada e abrangente visão 
a respeito do Pai Celeste: Caridade (isto é, Amor), 
Fraternidade, Generosidade, Compaixão e também a 
perfeita Justiça, porque, sem ela, vigora a impunidade, 
fomentadora da corrupção que estabelece o caos. 

No livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, 
pela psicografia do Legionário da Boa Vontade no 
15.353, Chico Xavier, lemos explicação de Alfredo, 
administrador de um Posto de Socorro no Mundo 
Espiritual, que diz: “Enquanto não imperar a lei 
universal do amor, é indispensável persevere o 
reinado da justiça”.É evidente que, quando me 
refiro à Justiça, não estou tratando de vingança, 
porquanto esta é a mais completa negação daquela. 
Nesse sentido, o respeitado escritor e libretista 
italiano Pietro Metastasio (1698-1782) sentenciou: 
“Sem piedade, a justiça é crueldade. E é fraqueza a 
piedade sem justiça”.

De minha parte, tantas vezes tenho ponderado que 
premiar quem não merece é crime.

A mensagem do Cristo Ecumênico, o Celeste 
Estadista, é eterna: “Passará o Céu, passará a Terra, 
mas as minhas palavras não passarão” (Evangelho, 
segundo Lucas, 21:33), pois Ele divinamente 
apregoa o Amor do Seu Novo Mandamento como a 
definitiva solução para os infortúnios que afligem 
a humanidade: “Amai-vos como Eu vos amei. 
Somente assim podereis ser reconhecidos como 
meus discípulos. Não há maior Amor do que doar a 
própria vida pelos seus amigos” (Evangelho, segundo 
João, 13:34 e 35; e 15:13).

Solução idealForma para alcançar
o progresso 
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O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
divulgou dados que apontam 
que a cada 15 minutos nasce 
um bebê de uma mãe adoles-
cente na Bahia. Esse número 
corresponde a uma análise de 
cenário dos últimos dez anos.  

“É chocante perceber que 
esse dado é retrato de uma 
realidade. São crianças tendo 
crianças, renunciando de sua 
juventude, interrompendo o 
desenvolvimento, forçando 
uma maturidade sem a expe-
riência adequada, evadindo do 
ambiente escolar e ampliando 
cada vez mais o abismo da 
desigualdade social. Este é 
um problema social, é uma 
questão de saúde pública e, 
portanto, é dever dos líderes 

De acordo com decreto mu-
nicipal (103/2020), as praias 
de Madre de Deus estão in-
terditadas. E neste final de 
semana a Prefeitura realizará 
um trabalho de conscientiza-
ção e fiscalização desta norma. 
Fiscais e colaboradores da SU-
COM, Secretaria de Segurança 
Cidadã (SESC) e Secretaria 
Municipal de Saúde (SESAU) 
atuarão numa força-tarefa 
neste sentido. Também estão 
proibidas atividades esporti-
vas ou recreativas nas faixas 
de areia e no mar.

E serão realizadas ativida-
des de divulgação da proibi-
ção, através de faixas, carros 
de som e megafones. As faixas, 
por exemplo, estão com os 
seguintes dizeres: “proibido 
o acesso à praia. Em caso de 
descumprimento, o cidadão 
poderá ser penalizado pelos 
crimes contra a saúde pública 
e desobediência”.  

“É muito importante esse 
apoio da população. Na luta 
contra a pandemia da Co-

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) anualmente intensifica 
o seu trabalho solidário para 
atender famílias em situa-
ção de extrema pobreza que 
enfrentam, nesse período do 
ano, grandes desafios com a 
seca. Por meio da campanha 
emergencial “Diga Sim!” mais 
de 1.100 famílias da zona 
rural recebem a assistência 
e o auxílio necessário para 
enfrentar suas adversidades. 
Por sobreviverem da agricul-
tura, diante da estiagem, as 
famílias sertanejas não con-
seguem colher o sustento para 
seus lares, e com a pandemia 
da Covid-19, sem acesso à 
tecnologia, também sofrem 
com a dificuldade de receber 
os benefícios emergenciais. E 
é aí que a LBV entra em ação, 
garantindo não só o alimento, 
mas a atenção e a esperança 
em tempos tão desafiadores 
para essas comunidades. 

A entrega das doações ini-
ciou no dia 17 de agosto e segue 
até o final do mês. A LBV conta 
com o apoio de parceiros para 
realização da ação, sempre 

LBV socorre mais de 1.100 famílias 
que sofrem com a pandemia do novo 
coronavírus no Sertão São Francisco

SOLIDARIEDADE Para minimizar os impactos da pandemia no sertão baiano estão 
sendo entregues cestas de alimentos a famílias em situação de pobreza 

Por Itala Kelly

respeitando todas orientações 
dos órgãos de saúde. 

Em Sobradinho, foram 
entregues 380 cestas para os 
povoados de Barra do Umbu-
zeiro, Serrote Pelado, Santa 
Maria, São Gonçalo da Serra, 
São Gonçalo Novo, Algodões 
Velhos, Algodões Novos, 
Sangradouro, Correnteza, 

Tatauí I, Tatauí II, Tatauí III 
e Tatauí IV. 

Em Juazeiro, os povoados 
de Baraúna, Marruá, Goiabeira 
I e II, Cruz e Manga receberam 
250 cestas. Já, em Uauá, 512 
famílias dos povoados de Ar-
raial, Santana, Sítio do meio, 
Sítio Zacarias e Umbuzeiros 
são beneficiadas. 

Confira todas as ações realizadas pela LBV em prol das famílias de Norte a Sul do país, por meio dos seguintes canais:Revista 
Boa Vontade: https://issuu.com/revistaboavontade Instagram: https://www.instagram.com/lbvbrasil/?hl=pt-br 
Facebook: https://pt-br.facebook.com/LBVBrasil/YouTube: https://www.youtube.com/lbvbrasil

 Mais de 1.100 famílias 
beneficiadas com a ajuda de 
colaboradores e parceiros. 
A campanha emergencial da 
LBV segue a todo vapor e te 
convida a estender a mão e 
ajudar quem precisa! “Diga, 
sim!” a solidariedade e faça 
a sua doação pelo site www.
lbv.org. 

Centenas de famílias do sertão do São Francisco são beneficiadas pela campanha

IBGE constatou que a cada 
15 minutos nasce um bebê de 
uma mãe adolescente na Bahia

Por Pedro Castro

“Gravidez na adolescência 
é uma questão de saúde 
pública”, diz Pedro Godinho

políticos se debruçarem sobre 
esta causa que a cada censo se 
revela mais urgente”, frisou 
Pedro Godinho. 

Entre 2010 e 2019 foram 
registrados 413.167 nascidos 
vivos de mães adolescentes 
na Bahia. Traçando um com-
parativo, é como se uma fila 
indiana formada com essas 
crianças, com o distanciamen-
to adequado dado o contexto 
atual, de um metro, ligasse 
Salvador à Itabuna.  

Pedro Godinho, tem como 
uma das principais bandeiras 
da sua atuação na vida pública 
o Planejamento Familiar. Esse 
viés, se discutido e implemen-
tado como política de estado, 
pode, através da orientação, 
acolhimento e informação, 
frear os índices de casos de 
gravidez na adolescência. 

Godinho, inclusive, já apre-
sentou à Câmara Municipal de 
Salvador (CMS) um Projeto de 
Indicação que sugere à prefei-
tura a criação da campanha 
de combate à gravidez infan-
til nas escolas municipais, 
com o objetivo de implantar 
programas que, através da 
instrução e assistência, pro-
movam a conscientização da 
importância do Planejamento 
Familiar. 

vid-19, as praias continuam 
interditadas. Pedimos a con-
tribuição de todos e continua 
a orientação sobre o uso de 
máscaras, higienização das 
mãos com sabonete e água ou 
uso de álcool gel. E pedimos 
às pessoas que evitem aglo-
merações”, afirmou o prefeito 
Jailton Santana.

 Já Nilton da Silva Dias, se-
cretário de Segurança Cidadã, 
frisou que “essa força-tarefa 
tem como finalidade evitar 
aglomeração e contamina-
ção das pessoas. A prefeitura 
está fazendo a sua  parte. É 
importante neste momento 
a conscientização da popula-
ção”, frisou.  

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 de Janeiro 
Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Bahia

Força-tarefa da Prefeitura de 
Madre de Deus fiscalizará a 
proibição do acesso às praias

Fiscalização intensa

GrafTecht Brasil Participações Ltda.
Rodovia BA 522 - Km 7 S/N - Distrito Industrial 
Cep. 43813-300 - Candeias -Bahia 
Phone: 55-71-2108-9480 / 9430

   INFORME SISTEMA DE GESTÃO QSSMA GRAFTECH BRASIL

A GrafTech Brasil é uma empresa localizada na Rodovia BA-522, Km 7, S/N, Distrito Industrial, Candeias-
Bahia, destinada à usinagem de eletrodos de grafite e seus respectivos pinos de conexão, utilizados em 
indústrias siderúrgicas e em fundições, bem como bastões e especialidades de grafite, tendo iniciado as 
operações em 1968. A atual Licença de Operação da empresa, concedida através da Portaria INEMA No 
10.813/2015, é válida até 26.11.2020. No momento, a empresa se encontra com um processo de Renovação 
da Licença de Operação junto ao INEMA, requerido em 23.07.2020.

Na sua Política de Gestão de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSSMA), a empresa assume 
os seguintes compromissos:

 Nossos produtos e serviços atendem às necessidades e requisitos dos clientes, sendo a GrafTech Brasil 
fornecedor comprometido com a fabricação dos melhores produtos de carbono e grafita da indústria.

 Conduzimos nossos negócios responsavelmente de maneira a prevenir acidentes e poluição, e protegendo 
a saúde e segurança de nossos empregados, clientes e público.

 Somos comprometidos com o atendimento das exigências legais, regulamentares, estatutárias, do nosso 
sistema de gestão e outros requisitos subscritos pela organização.

 Melhoramos continuamente os nossos sistemas e processos.
 Trabalhamos em parceria com nossos clientes e fornecedores dentro do mais alto grau de ética e 

integridade.

Em linha com a Política de Gestão, a empresa mantém medidas de controle pertinentes visando minimizar 
impactos negativos resultantes das suas atividades produtivas. 

 No tocante à preservação da qualidade do ar, as linhas de usinagem da GrafTech são interligadas a 
filtro de mangas, que, com base em campanhas anuais de amostragem de chaminé, têm assegurado 
eficiência de retenção de material particulado na faixa de 99%. 

 Os seus efluentes líquidos consistem em esgotos domésticos e águas de chuvas, sendo que os sistemas 
de tratamento existentes têm garantido o atendimento de padrões legais vigentes, conforme relatórios 
mensais de automonitoragem enviados ao Órgão Ambiental.

 O principal resíduo sólido gerado no processo, constituído de pós e partículas de grafite, é totalmente 
comercializado como subproduto, não havendo descarte no meio ambiente. Programas de minimização 
e reciclagem são também mantidos para outros resíduos, tais como, sucata metálica, óleos minerais 
usados e lâmpadas fluorescentes queimadas.

Após 54 anos de operação, completados em junho/2020, a GrafTech tem também um importante papel social 
e econômico, gerando mais de 40 empregos diretos e acima de 100 empregos indiretos, além de originar 
receitas para os cofres públicos, através do pagamento de impostos, taxas e tributos. Inclusive, neste ano 
de 2020, apesar da grave crise decorrente da pandemia do coronavírus, a empresa está iniciando a operação 
de um novo Centro Integrado de Usinagem – CIU e permanece no firme objetivo de dar continuidade ao 
processo produtivo local, garantindo os empregos atualmente existentes e mantendo condições adequadas 
de saúde, segurança e meio ambiente para os seus empregados e prestadores de serviços.

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

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

do Polo Petroquímico.

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

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA COM A 
PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para 
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

Central de Atendimento ATT
 (71) 3432-1000

Clínica de Reabilitação de Candeias 
ultrapassa mais de 75 mil atendimentos
A Clínica de Reabilitação 
(REAB), vem mudando a 
vida de muita gente em Can-
deias, cidade da Região Me-
tropolitana a 46 Km de Sal-
vador. Enfrentar longas filas 
ou ter que viajar para receber 
atendimento em outras cida-
des virou coisa do passado 
para os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) que 
necessitam dos serviços de 
reabilitação. 

A clínica oferece para a 
população serviços de fi-
sioterapia com uma equipe 
composta por profissionais 
altamente especializados 
e equipamentos modernos 
necessários para realizar 
os tratamentos. Quem já 
foi atendido na unidade se 
mostra muito contente por 
contar com esse reforço na 
saúde do município. É o caso 
de Carlos Gonçalves, 52 anos, 
morador de Passé, paciente 
de fisioterapia, se diz surpre-
endido com a qualidade do 
serviço. “ Eu me surpreendi 
positivamente com a qua-
lidade do serviço prestado, 
tenho uma fisioterapeuta 
que cuida exclusivamente 
de mim. Tenho evoluído o 

Profissionais especializados prestam relevantes ser-
viços à população, peincipalmente aos mais carentes, 
que não têm acesso a Clínicas particulares

Churrascaria
 da Branca

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

Café da Manhã e Almoço
Todos os dias tem 
pratos variados 

Atendimento para Empresas

tratamento, após o acidente 
que sofri, aqui é tudo como 
clínica particular”, pontua.

A REAB realizou mais 
de 75 mil atendimentos en-
tre adultos e crianças em 
três anos, atendendo uma 
média de 300 pacientes di-
ários entre tratamentos de 
fisioterapia e fonoaudiologia. 
Na unidade são realizadas 
assistências fisioterapeutas 
nas especialidades de Orto-
traumatologia, Neurologia, 
Pediatria, Geriatria, Au-
riculoacunputura, Pilates, 
uroginecologia e Fisioterapia 

Respiratória. As mães do 
município também contam 
com um atendimento indi-
vidualizado, em especial para 
as crianças com microcefalia, 
fazendo com que elas expe-
rimentem situações e sen-
sações fundamentais para 
aquisição de habilidades 
motoras e psicomotoras. 

Para iniciar acompanha-
mento na unidade o usuário 
deve comparecer a Clínica 
que fica localizada na Rua 
Rio de Janeiro 14, bairro da 
Pitanga das 8h às 17h com 
solicitação médica.

Faça uma Visita!

Por conta da pandemia da 
Covid- 19, as comemorações 
do 198° aniversário da Inde-
pendência do Brasil,  realizado 
desde 2017 em Candeias, não 
teve o mesmo brilho. Esse 
ano não foi possível ver mul-
tidão no trajeto, aguardando 
o desfile passar pelas ruas do 
centro da cidade, isso porque 
este ano a cerimônia contou 
apenas com o hasteamento 
das bandeiras (foto), as 8h, 
na Praça Dr. Gualberto, com 
presença de autoridades. 

Os riscos de contágio da 
Coronavírus fez com que o 
evento  do Dia da Independên-
cia do Brasil fosse cancelado 
por meio de decreto federal, 
porém o município realizou 
uma cerimônia rápida de has-
teamento da bandeira onde a 
bandeira da Bahia foi hasteada 
pelo comandante da 10ªCIPM 
de Candeias, Major Washing-
ton Eurico; de Candeias, pelo 
líder do governo na Câmara, 
Ver. Gil Soares e a bandeira 
do Brasil, pelo Prefeito, Dr. 
Pitagoras Ibiapina.

A vereadora, Rita Loira, o 
vereador, Adailton Sales, além 
dos secretários, Ivan Palma,  
Washington Campos, Carlos 
Ibiapina, 

Márcia Teles, Robert Cruz  
e Edmilson Souza, estiveram 
presentes na cerimônia.

O verde e amarelo esse ano 
não está presente nas ruas e 
Estados do País e as come-
morações cívicas, ficarão na 
lembrança da população e na 
esperança para 2021.

Em virtude do 
Coronavirus, as 
festividades do  
Sete de Setembro 
em Candeias, 
teve apenas o 
hasteamento das 
bandeiras
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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!

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

Vitor Araújo vai ser o pré-candidato a vice 
de Juliana Araújo em Morro do Chapéu

BARÃO EMPREENDIMENTOS

Em live transmitida pelo perfil 
no Facebook da pré-candidata 
a prefeita de Morro do Chapéu, 
Juliana Araújo (PL), nesta 
quinta-feira (3), foi anunciado 
o nome do vice da sua chapa, 
Vitor Araújo (PDT). Ele é ba-
charel em direito, ex-presiden-
te do Sindicato Rural de Morro 
do Chapéu e ex-presidente da 
Força Jovem Morrensse, além 
de empresário com atuação 
em cooperativas locais.

Juliana Araújo começou 
a live falando que está gra-
ta pelo apoio da população 
de Morro do Chapéu. “Nas 
minhas andanças percebi o 
carinho de todos vocês. A 
esperança de dias melhores é 
a certeza de que não estamos 
sozinhos na nossa construção 
da Morro do Chapéu do futu-
ro. Como diz o poeta, o novo 
sempre vem”, disse.

“Há um ano que eu digo 
que a escolha do vice vai ser 
do anseio popular. Muitos 
queriam me apoiar, mas não 
aceitei. Pois acredito que o 
maior patrimônio do político 
é a palavra. Não foi fácil es-
colher um vice que somasse 

às forças para completar o 
projeto Morro do Chapéu do 
futuro. O vice vai estar lado a 
lado, seremos uma dupla, para 
reconstruir Morro do Chapéu. 
Escutamos a voz das ruas.  O 
vice-prefeito que o povo esco-
lheu foi Vitor Araújo Azevedo”, 
frisou Juliana Araújo.

Vitor Araújo agradeceu 
ao povo de Morro de Cha-
péu pela confiança e à pré-
candidata Juliana Araújo. 
“Tenho certeza que não ire-

mos decepcioná-los. Esse é o 
primeiro passo de muitos que 
deveremos dar. Já estamos há 
quase seis meses trabalhando 
juntos, visitando algumas 
comunidades, e estou muito 
feliz. Juliana é uma mulher 
guerreira, tenho certeza que 
vamos colocar Morro do Cha-
péu nos trilhos”, disse.

“Juliana trabalhou muito 
como vice-prefeita dessa ter-
ra, como oposição, e como nós 
viemos conversando, eu tenho 

um papel muito importante 
nesta jornada. Vamos brigar 
pelos interesses dessa terra. 
Pode ter certeza de que estarei 
do seu lado”, acrescentou.

Juliana Araújo mandou 
um recado: “vamos acabar 
com a ‘mamata’. Iremos tirar 
essa coisa de família na pre-
feitura”, pontuou.

Ela também frisou que 
tanto ela quanto Vitor têm 
suas  carreiras profissionais. 
“Não precisamos da prefeitu-
ra para sobreviver. Nosso ob-
jetivo é construir uma Morro 
do Chapéu melhor”, disse.

Convenção
A pré-candidata anun-

ciou a convenção do PL, no 
dia 12 de setembro, às 16h, 
no AABB, que oficializa seu 
nome na disputa às majori-
tárias neste ano em Morro 
do Chapéu. “Vamos todos de 
máscara, mantendo o distan-
ciamento, se protegendo, pois 
essa doença é muito séria”, 
frisou.

Texto e Foto: Pedro Castro
Teia Comunicação

O ingresso para Regularização 
Fiscal - REFIS foi prorrogado 
até o dia 28 de setembro, data 
para efetuação do requeri-
mento. A Lei nº 1.262/2020, 
aprovada na Câmara Muni-
cipal de Candeias, alterou o 
artigo que prevê possibilidade 
do prazo ser estendido, por ato 
do Poder Executivo, caso seja 
prorrogado o estado de cala-
midade pública e os débitos 
indicados pelo sujeito passivo, 
na condição de contribuinte ou 
responsável. 

Os contribuintes que pre-
cisam regularizar o Refis, 

Regularização Fiscal em 
Candeias é prorrogada 
até 28 de setembro

Em breve Candeias vai co-
locar à disposição de seus 
munícipes, uma nova ferra-
menta para solicitar serviços 
da Previdência Social. Isso 
porque foi feito um convênio 
de cooperação técnica com o 
Instituto Nacional de Seguri-
dade Social - INSS, para que 
os candeenses possam efetuar 
o agendamento e concessão 
de benefícios pela Internet, 
através da unidade do INSS 
Digital que será instalada no 
município. A previsão é que 
o posto seja implantado até o 
final deste ano. 

Segundo o secretário de 
Governo, Ivan Palma, que 
está à frente das negociações, 
a Prefeitura solicitou desde o 
ano de 2018 a reinstalação do 
serviço em Candeias. “Por falta 
de recursos humanos e mate-
rial, a política atual do INSS 
não está liberando postos de 
atendimento, que é o que a 
Prefeitura tenta trazer de volta 
para o município, mas agora 
conseguimos o modelo INSS 
Digital”, disse.

Ainda de acordo com o se-
cretário, foi em julho deste ano 
de 2020 que o INSS assinou o 
convênio para instalação do 
posto digital no município, 
porém a Prefeitura está aguar-
dando a homologação, pela 
procuradoria do INSS, para a 
implantação da unidade. 

Com a implantação do 
serviço no município os se-
gurados não precisarão ir a 
outras agências para solicitar 
o benefício, pois, no município 
será encurtando o tempo para 
dar a entrada e a tramitação 
dos benefícios a que o traba-
lhador tem direito.

INSS Digital
O INSS Digital começou 

a ser implantado em 2017 e 
consiste na construção de um 
novo fluxo de atendimento 
para aumentar a capacidade 
do reconhecimento de di-
reitos. É dividido em duas 
etapas: processo eletrônico – 
agendamento e concessão de 
benefício pela Internet para o 
segurado ou por meio de enti-

devem procurar a Central de 
Atendimento ao Contribuinte - 
CAC, na Rua São João, ou pelo 
telefone (71)3601-4231.

Refis é o mecanismo se 
destina a regularizar créditos 
da decorrentes de débitos rela-
tivos a tributos e contribuições 
administrados pelos órgãos 
Federais: Receita Federal do 
Brasil, Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), além das Secre-
tarias da Fazenda Estaduais e 
Municipais.

Candeias vai receber uma 
unidade do INSS Digital

dade representativa que tenha 
celebrado o acordo de Coope-
ração Técnica com o INSS – e 
a distribuição das demandas 
entre as unidades.

No novo modelo de aten-
dimento do INSS, são di-
gitalizados os documentos 
apresentados pelo segurado. 
É importante que o segurado 
apresente os documentos ori-
ginais, como Carteira de Iden-
tidade, Carteira de Trabalho, 
comprovante de residência 
e carnês de contribuição, se 
houverem, assim como os 
documentos exigidos para a 
concessão de cada benefício. 
No momento do atendimento 
no posto, a documentação 
exigida para a concessão do 
benefício é digitalizada e 
imediatamente devolvida ao 
usuário.

Antiga sede do INSS    
Candeias

O prédio onde funcionava a 
Previdência Social, localizado 
no Bairro do Malembá, pegou 
fogo no dia 28 de outubro de 
2012. Uma sala, além de armá-
rios, papéis e computadores 
foram destruídos no incêndio. 
Cerca de 100 pessoas eram 
atendidas por dia na agência, 
segundo informações do INSS 
a época.

Fonte: ASCOM/PMC

O secretário de  Governo, 
Ivan Palma, está à frente das 
negociações com o INSS

Mostra de 
cinema 
exibe filmes 
premiados 
na TVE 

A Mostra Amuleto es-
treiou na TVE na última 
sexta-feira (4). Os filmes 
selecionados, divididos 
nas categorias ficção e do-
cumentário, serão exibidos 
todas as sextas-feiras, às 
22h30, até o dia 25 de se-
tembro.   E m 
‘Alegoria da Dor’, curta que 
abre a Mostra, um ensaio 
sobre a dor, movido pela 
memória. O filme de qua-
torze minutos, vencedor 
do prêmio Best Short, no 
8º Los Angeles Brazilian 
Film Festival, retrata a 
história de uma palhaça 
triste, confrontando com as 
memórias familiares nunca 
vividas por ela.   

Neste mesmo dia, logo 
em seguida, a emissora 
exibe o documentário ‘Re-
fluxos’, que fala sobre a 
rotina nos grandes centros 
em meio às entranhas de 
concreto. O filme se passa 
em São Paulo, onde o ritmo 
dos ponteiros impulsiona a 
cidade. 

Até o final do mês, ou-
tras obras do diretor e rotei-
rista audiovisual de cinema 
publicidade, marketing po-
lítico e videoclipes, Matheus 
Vianna, premiadas nacional 
e internacionalmente, como 
Fora Corja, Abrazos, Corte 
Seco, Fonte Nova e Xará 
serão exibidas na TVE e 
poderão ser acompanhados 
pelo Portal www.tve.ba.gov.
br/tveoline.

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 profissiona-
lismo, 
competência e responsabilidade. 
Está presente na Construção Civil, no setor de 
Terraplanagem, no ramo de Hotelaria e na 
locação de máquinas e 
equipamentos pesados.

São mais de 40 anos de bons serviços 
prestados no estado da Bahia. 
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A cidade de Candeias, locali-
zada na Região Metropolitana 
de Salvador, foi à primeira 
cidade da região a implantar 
uma emergência pediátri-
ca com atendimento 24h. A 
unidade supriu uma carência 
de muitas décadas e era uma 
grande demanda da população 
candeense que nem durante o 
dia contava com atendimento 
de emergência ou especiali-
dade nem mesmo em clínicas 
particulares.

Para a dona de casa Maria 
das Graças, 51, moradora da 

A Ford iniciou as atividades 
do Mês Global do Voluntaria-
do, programa que há 15 anos 
incentiva os empregados da 
empresa em todo o mundo 
a participar de serviços co-
munitários durante o mês de 
setembro. Este ano, foram 
criadas duas novas iniciativas 
para que eles possam ajudar 
organizações do terceiro setor 
e tornar a vida das pessoas 
melhor com segurança, em 
meio à pandemia de Covid-
19.

“Este ano, o Mês Global 
do Voluntariado tem uma im-
portância especial”, diz Todd 
Nissen, diretor do Corpo de 
Voluntários da Ford. “Em 
todo o mundo, as pessoas es-
tão sofrendo com a pandemia 
e as comunidades estão em 
convulsão devido à injustiça 
racial e social. Nossas inicia-
tivas do Mês Global do Volun-
tariado são projetadas para 
que os empregados possam 
fazer a diferença na vida das 
pessoas e apoiar as comuni-
dades necessitadas nestes 
tempos sem precedentes.”

Normalmente, milhares de 
voluntários da Ford em seis 
continentes participam de 
ações práticas nas comunida-
des durante o Mês Global do 
Voluntariado. Este ano, para 
manter a saúde e a segurança, 
em vez de plantar jardins, 
limpar e reformar abrigos 
ou abastecer despensas com 
alimentos, os empregados da 
Ford vão concentrar seus es-
forços em duas atividades:

• Fundos de gratidão: os 
empregados podem indicar 
uma organização sem fins lu-
crativos ou não governamen-
tal para receber um “subsídio 
de gratidão”, em reconheci-
mento ao trabalho realizado 
em resposta ao Covid-19. O 
Corpo de Voluntários da Ford 
dará subsídios de até US$ 
5.000 a organizações selecio-
nadas, indicadas por empre-
gados, para ajudar a manter 
ou ampliar seus esforços no 
atendimento às necessidades 
da comunidade relacionadas 
à pandemia.

• Atos de gentileza: o Cor-
po de Voluntários da Ford 

Resultados preliminares da 
prospecção geológica que 
a Companhia Vale do Pa-
ramirim (CVP) começou a 
realizar ao longo do traçado 
da Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (Fiol) já apon-
tou potencial presença de 
cobre, cobalto e níquel no 
lote cinco do estudo, entre 
os municípios de Guanambi 
e Caetité, na Bahia.

Segundo o presidente 
da CVP, o geólogo João 
Cavalcanti, durante os tra-
balhos na terça-feira (1) 
foi detectada a presença de 
“expressivos pacotes de ro-
chas fosfatadas, expressivo 
nível de filitos grafitosos, 
com níveis de grafeno, bem 
como níveis ou faces de ma-
terial em rochas de ambiente 
redutor com mineralizações 
de sulfetos de cobre”.

“No mesmo lote cinco foi 
encontrado corpo intrusivo 

Emergência Pediátrica 24 horas 
de Candeias já atendeu mais  
80.000 crianças e adolescentes

Santa Clara a emergência 
pediátrica era uma demanda 
antiga da população. “Há 
muitos anos as mães do mu-
nicípio tinham esse sonho, 
para aliviar o sofrimento dos 
filhos, que não contavam com 
atendimento pediátrico, de 
emergência, principalmente 
no período da noite, nos fins 
de semana e feriados. Graças a 
Deus esse sofrimento acabou”, 
lembra.

Lucimara Barbosa, mãe 
do pequeno Ryan Lucas de 
apenas 06 anos, era angus-

tiante não poder contar com 
este serviço no município. 
“Era angustiante para um pai 
ou uma mãe, procurar uma 
emergência para seu filho que 
está doente e não encontrar.  
Nossa realidade agora é outra, 
não tenho do que reclamar, 
o atendimento é satisfatório, 
não deixa nada a desejar em 
relação às emergências dos 
hospitais particulares, com a 
vantagem de funcionar 24h”, 
enfatiza.

Desde a inauguração em 
outubro de 2017, a unidade 
já atendeu quase 80.000 pes-
soas, e presta uma média de 
1000 atendimentos por mês. 
Em 14 de agosto, aniversário 
da cidade, a prefeitura entre-
gou à comunidade uma clínica 
ambulatorial para atendimen-
tos de rotina para os cuidados 
com as crianças oferecendo 
médico cardiopediatra, he-
matopediatra, ortopediatra, 
endócrinopediatra e gastro-
pediatra.  A unidade prestará 
atendimento com hora marca-
da através da central de regu-
lação e funciona no Shopping 
Candeias, ao lado da garagem 
da VSA.

A clínica Pediátrica 24 horas de Candeias, foi inaugurada 
em 2017 e atendeu a uma velha reivindicação do povo

Ford inicia Mês Global do Voluntariado 
com novas ações de apoio à comunidade

Bill Ford (centro) é um dos apoiadores do programa, que está   
completando 15 anos com a participação dos empregados 

Estudo da CVP indica potencial de 
cobre, cobalto e níquel em trecho da Fiol

de rocha básica com poten-
cial de conter mineralização 
de cobre, cobalto e níquel”, 
afirmou o geólogo.

De acordo com Cavalcan-
ti, a previsão é de que os es-
tudos, que serão realizados 
ao longo de 1.570 quilôme-
tros do traçado da Fiol entre 
Ilhéus, no litoral baiano, até 
Barreiras, no interior do Es-
tado, seja realizado durante 
um ano. Os cortes foram 
divididos em seis lotes.

Na próxima semana, a 
direção da CVP se reunirá 
com a diretoria do Instituto 
de Geociências da Univer-
sidade Federal da Bahia 
(UFBA) para discutir uma 
parceria com a instituição 
para a contratação de for-
mandos e doutorandos em 
Geologia para participação 
na prospecção.

A companhia também 
convidou o Ministério de 

Minas e Energia, por meio 
da Agência Nacional de 
Mineração (ANM), e a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE) da Bahia, 
a través  da  Companhia 
Baiana de Pesquisa Mineral 
(CBPM), a participarem dos 
estudos, cujos investimentos 
estão sendo custeados pela 
CVP.

O objetivo, de acordo com 
João Cavalcanti, é “colabo-
rar com o governo federal, 
culminando com o diagnós-
tico do potencial geológico-
econômico de todo o traçado 
da Fiol”. Para isso, segundo 
Cavalcanti, serão utilizados 
“os excelentes mapas bá-
sicos geológicos realizados 
por essa competente insti-
tuição que é a CBPM”.

“Esperamos contar com 
as participação das referi-
das instituições”, afirmou 
o geólogo, ressaltando que 
o vice-governador da Bahia 
e titular da SDE, João Leão, 
assim como o presidente 
da CBPM, Antônio Carlos 
Tramm, já foram comunica-
dos sobre a iniciativa da CVP 
desde o mês passado.

incentiva os empregados a 
ajudar seus amigos, vizinhos 
ou familiares necessitados, 
realizando um ato de genti-
leza – grande ou pequeno. 
Seja ligando para alguém 
que mora sozinho, doando 
sangue, se voluntariando 
virtualmente ou realizando 
alguma outra ação. Aqueles 
que enviarem uma foto re-
alizando a ação receberão 
um cartão-presente de US$ 
15 – em reconhecimento ao 
15º aniversário do Corpo de 
Voluntários da Ford – que 
pode ser usado para apoiar 
um dos milhares de projetos 
de caridade aprovados em 
mais de 160 países.

“Os empregados da Ford 
estão fortemente comprome-
tidos em apoiar o trabalho de 
organizações comunitárias 
em todo o mundo – muitas 
das quais estão atendendo a 
mais pessoas e com menos 
recursos, devido às necessida-
des crescentes da pandemia”, 
diz Nissen. “Sabemos que eles 
atenderão ao chamado para 
mostrar aos nossos parceiros 
do terceiro setor o quanto 
apreciamos o importante tra-
balho que eles estão fazendo 
para ajudar a criar um mundo 
melhor.”

Embora a Covid-19 tenha 
trazido obstáculos ao traba-

lho voluntário presencial, 
ela também inspirou novas 
abordagens criativas para 
servir aos outros – não só 
durante o Mês Global do Vo-
luntariado, como nos últimos 
cinco meses, desde o início da 
pandemia.

Criado em resposta aos 
empregados da Ford que pe-
diram maneiras de ajudar, o 
programa “Covid-19 Donation 
Match” apoiou 47 organi-
zações comunitárias em 20 
países. Superando a meta de 
US$ 1 milhão, o programa ar-
recadou mais de US$ 633.000 
em contribuições individuais, 
que foram complementadas 
por US$ 500.000 do Ford 
Motor Company Fund – o 
braço filantrópico da empre-
sa – e contribuições pessoais 
do presidente executivo Bill 
Ford.

No Brasil, as doações fo-
ram destinadas para as Obras 
Sociais Irmã Dulce, institui-
ção filantrópica que abriga 
um dos maiores complexos 
de saúde 100% gratuitos do 
país e atende diariamente 
milhares de pessoas carentes 
na Bahia.

Além disso, o Ford Fund 
criou o projeto de volunta-
riado virtual “Leia e Grave”, 
convidando voluntários da 
Ford a ler livros infantis em 

sua própria língua para as 
famílias ouvirem quando as 
escolas fecharam e adotaram 
o ensino à distância.

Gerenciado pelo Ford 
Fund, o Corpo de Voluntários 
da Ford é uma rede global de 
empregados e aposentados 
da Ford que já dedicaram 
mais de 1,4 milhão de horas 
a serviços comunitários desde 
2005. 

Sobre o Ford Motor Com-
pany Fund   
 Como braço filantró-
pico da Ford, a missão do Ford 
Fund é fortalecer as comunida-
des e ajudar a tornar a vida das 
pessoas melhor. Trabalhando 
com empregados, revendedo-
res e parceiros sem fins lucra-
tivos da Ford em mais de 50 
países, o Ford Fund dá acesso 
a oportunidades e recursos que 
ajudam as pessoas a atingir seu 
potencial máximo. Desde 1949, 
o Ford Fund investiu mais de 
US$ 2 bilhões em programas 
de apoio à educação, promoção 
da direção segura, valorização 
da vida da comunidade e in-
centivo ao voluntariado dos 
empregados. Para obter mais 
informações, visite www.for-
dfund.org, ou  @FordFund no 
Facebook e Twitter.

João Cavalcanti (meio) e técnicos da Companhia Vale do 
Paramirim fazem prospecção geológica no traçado da Fiol 

Foto: Marcelo Portela

Por Ruty Câmara

A Mosaic Fertilizantes, uma 
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio 
combinados, oficializou o 
apoio para uma iniciativa de 
Barreiras, na Bahia, escolhida 
na segunda edição do Edital 
da Água. A ação, que busca 
apoiar organizações da so-
ciedade civil e instituições de 
ensino superior com ações 
voltadas à gestão e disponi-
bilidade de água, foi realizada 
em parceria técnica com o 
Instituto para o Desenvolvi-
mento do Investimento Social 
(IDIS).   

O projeto é um dos doze 
escolhidos para receber até 
R$ 45 mil. Conduzido pela 
Universidade Federal do 
Oeste da Bahia (UFOB) e 
Fundação de Apoio à Pes-
quisa e à Extensão, o projeto 
se baseia na fabricação de 
protótipos de irrigação em 
impressão e modelagem 
3D e aplicação no cultivo 
da banana, no campus ex-
perimental agronômico da 
UFOB. A ideia é avaliar o 
sistema de micro irrigação 
em contraposição ao sistema 
convencional e desenvolver 
soluções que diminuam a 
pegada hídrica da cultura da 
fruta, muito importante no 
oeste do Estado. 

De acordo com Paulo Edu-
ardo Batista, Diretor de Per-
formance Social da Mosaic 
Fertilizantes, esta iniciativa 
une inovação e tecnologia 
para um melhor uso dos re-
cursos hídricos. “A escolha 
deste projeto reforça a neces-
sidade de respostas cada vez 
mais eficientes para ajudar o 
mundo a produzir os alimen-
tos de que precisa. Estamos 
ansiosos para os resultados e 
muito orgulhosos em deixar 
este legado para a sociedade”, 
afirma. 

Para Sergio Andrade, Di-
retor Executivo da Agenda 
Pública e membro da banca 

Fonte: https://www.noticiasdemine-
racao.com/empresas/news/1394359/
estudo-da-cvp-indica-potencial-de-
cobre-cobalto-e-n%C3%ADquel-em-
trecho-da-fiol

Mosaic Fertilizantes 
formaliza o apoio para 
projeto de Barreiras (BA) 
escolhido no Edital da Água

Iniciativa foi uma das doze escolhidas para 
receber até R$ 45 mil 

Por Allyson Pains 

julgadora do Edital da Água, 
o projeto está reconhecendo 
e premiando ideias que vem 
sendo pensadas pela socie-
dade brasileira em diferentes 
cidades. “O grande mérito é 
a construção de soluções em 
escala que, uma vez imple-
mentadas, podem beneficiar 
um grande número de pesso-
as tanto no campo, quanto na 
cidade”, diz. 

A Mosaic Fertilizantes, 
membro do Pacto Global Bra-
sil, segue com sua agenda de 
iniciativas de sustentabilida-
de alinhada com os objetivos 
de desenvolvimento susten-
tável (ODS) da ONU. 

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes

A Mosaic é uma das maio-
res produtoras globais de 
fosfatados e potássio com-
binados. Com a missão de 
ajudar o mundo a produzir 
os alimentos de que precisa, 
entrega cerca de 27,2 milhões 
de toneladas de fertilizantes 
para 40 países. No Brasil, 
por meio da Mosaic Ferti-
lizantes, atua na produção, 
importação, comercialização 
e distribuição de fertilizantes 
para aplicação em diversas 
culturas agrícolas, além do 
desenvolvimento de produ-
tos para nutrição animal e 
comercialização de produtos 
industriais. Possui unida-
des, próprias e contratadas, 
em dez estados brasileiros 
e no Paraguai. Por meio do 
Instituto Mosaic, promove 
ações de responsabilidade 
social na grande maioria das 
localidades onde está insta-
lada. A empresa também é 
controladora do terminal por-
tuário da Fospar, em Parana-
guá. Para mais informações, 
visite www.mosaicco.com.
br. Siga-nos no Facebook e 
LinkedIn.
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Felipe e Valdir Rios, enge-
nheiros da empresa

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 Departa-
mentos de Estradas de Ro-
dagem, sejam Estaduais ou 
Federais, prever cerca de 4% 
a 5% do orçamento gover-
namental anual para gastos 
em projetos de manutenção 
de estradas. Na prática, atu-
almente, em países subde-
senvolvidos, de baixa renda 
per capita, a quantia real 
despendida aproxima-se dos 
zeros (0,0%) por cento, se-
gundo 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 
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 Ener-
gia Solar

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

A matriz energética bra-
sileira já mostra sinais de 
transformação e, até 2029, a 
geração hidráulica reduzirá 
significativamente, corres-
pondendo por 42% do total 
produzido, abrindo espaço 
para forte participação das 
fontes solar e eólica. As es-
timativas constam do Pla-
no Decenal de Expansão de 
Energia 2019-2029, divulga-
do no dia 11 de fevereiro pelo 
Ministério de Minas e Energia 
(MME), que ainda prevê um 
investimento de R$ 2,34 tri-
lhões até 2029 no setor para 
acompanhar o crescimento 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 
inversor e módulos fotovol-
taicos para transformar a luz 
do sol em energia consumível 
nas residências, comércios e 
indústria.

O Engenheiro Civil, Waldir 
Rios, possui 32 anos de expe-
riência na área de construção 
civil e já atuou em oito estados 

brasileiros como construtor 
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 em-
presa quanto para a cidade de 
Candeias, visto que o mercado 
da energia solar ainda 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 
financiar seu projeto de ener-
gia solar sem a necessidade 
de investir dinheiro algum: 
Tudo é financiado pelo banco, 
tanto o equipamento quanto 
a instalação. E o melhor de 
tudo é que o valor do finan-
ciamento fica equivalente com 
o valor que já é pago na conta 
de energia, onde o cliente 
estará trocando o pagamento 
da conta de energia pelo pa-
gamento do financiamento. 
A vantagem disso é que após 
o término do financiamento 
o cliente só irá pagar a taxa 
mínima de disponibilidade de 
rede a concessionaria de ener-
gia. Felipe ainda explica que o 
financiamento pode ser feito 
por até 6 anos, com carência 
de 6 meses e que geralmente 
a parcela do financiamento é 
menor que o pago todo mês a 
concessionaria 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 
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 localizada 
às margens da Rodovia BA 
522 - Frente Faculdade Uni-
Jorge, nº 4955. Entre em con-
tato com a empresa e solicite 
seu  orçamento ou consulte 
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@luar-
ville.com.br/waldir@luarvil-
le.com.br; ou ainda agendar 
uma visita.

O Hospital Estadual da Crian-
ça (HEC) completou, no últi-
mo dia 26 de agosto, dez anos 
desde a sua fundação, com 
um total de 280 mil crianças 
e gestantes atendidas somen-
te na emergência. Ao longo 
deste período, a unidade, 
inaugurada pela Secretaria 
de Saúde da Bahia (Sesab) 
e gerida há cinco anos pela 
Liga Álvaro Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil (LABC-
MI), também já realizou mais 
de 5 mil partos, 65 mil inter-
namentos e mais de 27 mil 
procedimentos cirúrgicos. 

Somente em 2019, o hos-
pital realizou mais de 70 mil 
atendimentos totais. “A Liga 
Álvaro Bahia pôde compar-
tilhar sua expertise frente ao 
Martagão Gesteira com a ges-
tão à frente do HEC, nesses 
cinco anos. Desde o início, 
o objetivo tem sido buscar 
a modernidade, eficiência e 
economia do gerenciamen-

Hospital Estadual da Criança completa 
dez anos com mais de 280 mil crianças e 
gestantes atendidas somente na emergência

Por Émille Cerqueira 
e Anderson Sotero 
Foto: Divulgação

to de recursos”, ressalta o 
diretor-presidente da Liga, 
Carlos Emanuel Melo.

Atualmente, o HEC, pos-
sui 240 leitos de internação e 
31 de emergência e está apto 
para atendimento de média e 
alta complexidade, através do 
Acolhimento Com Classifica-
ção de Risco (ACCR); serviço 
de diagnose e terapia; inter-

equipamento público de saú-
de na Bahia. São 10 anos de 
trabalho, seriedade e com-
prometimento que, hoje, co-
memoramos juntos, através 
de uma gestão de sucesso 
firmada entre o Governo do 
Estado, por meio da SESAB, 
e a Liga Álvaro Bahia, cuja 
missão é cuidar com aten-
ção e qualidade da saúde 
de crianças, adolescentes e 
mães baianas”, acrescenta 
superintendente do HEC, 
Márcio Lima.

A unidade hospitalar 
também conta com fisio-
terapeutas, nutricionistas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, 
farmacêuticos, assistentes 
sociais, enfermeiros e técni-
cos de enfermagem.

nação; atividades de ensino 
e pesquisa; e ambulatório de 
especialidades médicas pedi-
átricas, dentre elas Urologia, 
Pneumologia, Cardiologia, 
Ortopediatria e Traumatolo-
gia, Neurologia, Nefrologia, 
Infectologia, Cirurgia Pediá-
trica e Oncologia. 

“Há uma década, o HEC 
tem sido um importante 

O Braseiro
A Melhor Comida a Quilo da Região

Rua Treze de Maio, Esquina com a Santo Antônio 
1º Andar / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Ba. 

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

RESTAURANTE

O atendimento foi 
ampliado durante a 
Pandemia do novo 
Coronavírus

Desde a inauguração das novas 
instalações, os serviços de aco-
lhimentos no CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial) localiza-
do no bairro da Nova Brasília, 
tiveram um aumento de 1000 
novos pacientes, e durante 
esse momento de pandemia 
mais de 100 pessoas por mês, 
estão buscando atendimento 
na unidade.

Há cerca de um ano, a 
prefeitura de Candeias, jun-
to com o governador Rui 
Costa, inaugurou a nova 
unidade do CAPS em uma 
obra que recebeu cerca de 
R$2,5 milhões em recursos. 
Desde agosto de 2019 são 

CAPS de Candeias completa 
1 ano de funcionamento

diversos os atendimentos 
realizados. 

Os CAPS nas suas di-
ferentes modalidades são 
pontos de serviços de saúde 
de caráter aberto e comuni-
tário, composto por equipe 
multiprofissional, e que atua 
interdisciplinarmente e reali-
zam atendimento às pessoas 
com sofrimento ou transtorno 
mental, incluindo aquelas 
com necessidades decorren-
tes do uso de álcool e outras 
drogas, seja em situações 
de crise ou nos processos de 
reabilitação psicossocial para 
adultos, jovens e crianças, e 
são substitutivos ao modelo 
de internamento.

O acolhimento ocorre com 
a Assistente Social de segunda 
à sexta, e é a porta de entrada 
antes de qualquer atendimen-
to na unidade. O horário do 
acolhimento é das 08:00 às 
11:30 e das 13:00 às 15:30. No 
CAPS, a gestão oferece aten-
dimento de Psiquiatra, Psi-
cóloga, Enfermagem, Serviço 
Social, Musicoterapia, Técnico 
em Enfermagem. No serviço 
ocorre também dispensação 
de medicamentos, grupo de 
mulheres, grupo de terapia 
comunitária, grupo de costura 
entre outros.

Mais informações sobre os 
atendimentos e serviços pres-
tado ligue (71) 3601-9455.

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho 
CRO/BA 3130 

  Convênio PETROBRAS

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

Ortodontia & Implantes
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São Francisco do Conde ganha um moderno
Complexo Educacional Técnico Universitário do ICB

O CETU conta com 5 salas de aulas e três laboratórios: 01 de radiologia, 01 de enfermagem e 01 de informática

No último dia 29 de agosto, foi 
inaugurada em São Francisco 
do Conde, uma unidade do 
ICB – Instituto do Conheci-
mento da Bahia denominada 
CETU - Complexo Educacional 
Técnico Universitário. Mais 
uma iniciativa do Empresário 
e Educador, Professor Osvaldo 
Miranda Filho. Esta unidade 
conta com 05 salas de aulas 
amplas e três laboratórios, 
sendo 01 de radiologia, 01 de 
enfermagem e 01 de informá-
tica, sendo todos os laborató-
rios equipados e prontos para 
auxiliar nas aulas práticas dos 
alunos dos cursos de qualifi-
cação profissional, técnicos 
e superiores de graduação, e 
pós graduação nos níveis de 
especialização, mestrado e 
doutorado. Isso porque o ICB 
tem convênio com cinco ins-
tituições de ensino superior, 
sendo três faculdades a Fa-
cDàvila, Facoam e Facjardins 
e duas universidades a UNI-
JORGE e a UNIFCV. Com esta 
iniciativa os jovens e adultos 
do município de São Francisco 
do Conde e outros municípios 
vizinhos como Candeias, São 
Sebastião, Santo Amaro e ad-
jacências terão a oportunidade 
de realizarem seus estudos de 
níveis técnico e superior perto 
de casa e numa instituição 
totalmente conectada com 
as novas tecnologias e com 
professores consagrados no 
cenário educacional da Bahia 
e do Brasil.  

Com o intuito de colocar 
São Francisco do Conde entre 
as cidades mais desenvolvidas 
no cenário educacional baiano 
o ICB tem como missão de 
contribuir para a formação de 
cidadãos críticos e conscientes 
para que sejam pessoas bem 

sucedidas na vida. Assistidos 
por uma equipe de profissio-
nais experientes e qualificados 
nas áreas técnico-pedagógicas 
e administrativas. Assim o 
CETU-ICB São Francisco do 
Conde desponta como uma 
instituição inovadora e revo-
lucionária para contemplar 
os cidadãos e cidadãs são 
franciscanos e dos municípios 
vizinhos. 

A inauguração contou com 
as presenças de seus diretores: 
Osvaldo Miranda (diretor 
geral), Genivaldo Santos (co-
ordenador local), Leonardo 
Wandega (gerente de TI), 
Simon Lobato (diretor de pro-
jetos) além de autoridades e 
lideranças comunitárias. Esti-

veram presentes os Ex-prefei-
tos Pedro Carlos, Luan Santos 
(representando a Secretaria 
de Educação do município), 
Elton Ferreira (representando 

o vice-prefeito Nem do Caípe), 
Israel Barbosa Dias (amigo do 
ICB), Edenilton Alves (asses-
sor do deputado estadual João 
Isidorio), dentre outros. 

Com a chegada do CETU-
ICB em São Francisco do 
Conde mais um canal de tec-
nologia se abre para acesso ao 
que existe de mais moderno 
em termos de educação. Bi-
blioteca Virtual, Laboratório 
virtual 3D, Laboratório de 
informática, Laboratórios de 
práticas de enfermagem e La-
boratório de radiologia. Tudo 
isso disponível aos alunos e 
professores da instituição. O 
ICB trabalha nas modalidades, 
Presencial. Semipresencial, 
EAD e Hibrida. Fazendo da 
educação uma ferramenta 
para o desenvolvimento de 
talentos. Também aberto a 
convênios com o setor publico 
e privado, pois no ICB o im-

portante é ofertar cursos de 
qualidade a preços acessíveis, 
para tanto os alunos podem 
contar com os programas de 
bolsas parciais ou totalmente 
subsidiadas por uma empresa 
do setor público ou da inicia-
tiva privada.  

Além disso, o ICB está com 
uma promoção de transfe-
rência externa para alunos do 
município que efetuarem a 
matrícula vindo de outra insti-
tuição e queiram estudar perto 
de casa. Não será cobrada taxa 
de matrícula e as mensalida-
des estão com desconto de até 
40% até o final do curso. Tudo 
isso para tornar o CETU-ICB 
de São Francisco do Conde a 
instituição do coração dos são 
franciscanos.

O CETU-ICB funcionará de 
domingo a domingo, e tam-
bém no endereço eletrônico: 
www.portalicb.com . Acesse o 
site e as redes sociais do ICB. 
Seja parte dessa realidade. 
Os contatos são: (71) 99248-
4720/99729-2658. Facebook/
icbinstituto. O ICB aguarda 
sua matrícula.

Por Genivaldo Santos

O senhor Israel Dias e família, que é amigo do ICB, 
participou da solenidade de inauguração do CETU

O professor Genivaldo 
Santos deu as boas 
vindas aos convidados


