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

Reforma e ampliação 
do Hospital Geral de 
Camaçari devem ser 
concluídas no primeiro 
trimestre de 2021

Com obras em ritmo acele-
rado, a reforma do Hospital 
Geral de Camaçari (HGC) 
tem conclusão prevista para 
o primeiro trimestre de 2021. 
A boa notícia é do secretário 
da Saúde do Estado da Bahia, 

Ponte Salvador-Itaparica deve 
ser inciada no próximo ano

O equipamento terá investimento de R$5,4 bilhões e aporte do Estado de R$1,5 bilhão, 
via parceria público-privada, se tornando a obra pública mais importante da Bahia

Dr. Pitagoras é reeleito prefeito de Candeias

O prefeito reeleito Pitagoras Ibiapina  (PP) votou no período da tarde,no Sesi, acompanhado da sua candidata a vice-prefeita Ma-
rivalda Silva (PT) e do deputado estadual Niltinho, representante do município na Assembleia Legislativa do Estado

Superando os números das 
últimas pesquisas, que o 
apontava com 46% das in-
tenções de voto, o prefeito 
de Candeias Dr. Pitágoras 
Ibiapina(PP), foi reeleito 
prefeito do município, no 
último dia 15 de novembro 
com 26.163 votos, o equiva-
lente a 52,97% do eleitorado 
ou seja 6 pontos percentuais 
a mais do que a pesquisa fei-
ta pela  Pontencial Pesquisa 
em parceria com o jornal A 
Tarde e divulgada no dia 24 
de outubro.  O resultado da 
eleição representa mais da 
metade dos votos válidos no 
município. 

Numa eleição histórica, 
em meio à pandemia de co-
ronavírus, Pitágoras teve sua 
gestão aprovada pela maior 
parte dos cidadãos candeen-
ses, que reconheceu o traba-
lho executado no município 
nos últimos quatro anos e 
aderiram às novas propostas 
da Coligação “Agora é Tra-
balho Dobrado”, que tem a 
ex-vereadora Marivalda da 
Silva (PT) como vice-prefeita 
eleita.

O contrato definitivo para a 
construção da Ponte Salvador-
Itaparica foi assinado, no 
último dia 12 de novembro, 
pelo Governo da Bahia e pelo 
consórcio chinês vencedor da 
licitação. A previsão é que o 
equipamento entre em ope-
ração em cinco anos, já que 
as empresas China Commu-
nications Construction Com-
pany (CCCC Ltd), CCCC South 
America Regional Company 
(CCCCSA) e China Railway 
20 Bureau Group Corporation 
(CR20) terão um ano para 
desenvolver o projeto e obter 
as licenças e outros quatro 
para executar a obra. Com 12,4 
quilômetros de extensão, o 
equipamento terá investimen-
to de R$5,4 bilhões e aporte 
do Estado de R$1,5 bilhão, via 
parceria público-privada.

Pag. 6

O Hospital Regional de Camaçari é referência na RMS

Dailton Filho é o prefeito de Madre de Deus

Fábio Vilas-Boas, que inspe-
cionou a unidade noúltimo dia 
5 de novembro, conferindo de 
perto o avanço das interven-
ções que já ultrapassam os 
90% e encontram-se em fase 
de finalização.

Calmon e Nem de Caípe vão governar São 
Francisco do Conde pelos próximos 4 anos
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Leia ainda
nesta
Edição

Dailton Filho foi três vezes vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Madre de Deus

Antônio Calmon (PP) já foi prefeito do município e 
Nem de Caípe (PT) é o atual vice-prefeito reeleito

Antônio Calmon, do Progres-
sista, o mesmo do atual prefei-
to Evandro Almeida, foi eleito, 
no último dia 15 de novembro, 
prefeito de São Francisco do 
Conde para os próximos qua-
tro anos. Calmon teve 17.032 
votos, o equivalente a 61,96% 
dos votos válidos. 

A segunda colocada do 
pleito foi Ralison Valentim 
(DEM), que teve 38,04%, che-
gando a 10.458 votos. 

Antônio Calmon tem 63 
anos, é casado, tem ensino mé-
dio completo e já foi prefeito 
do município 

O vice-prefeito eleito é 
Nem do Caípe (PT), que já 
ocupava a vice prefeitura des-
de a eleição de 2016. Nem está 
com 53 anos e foi vereador por 
quatro manatsos.
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Com uma votação espetacu-
lar, Dailton Filho (PSB) foi 
eleito prefeito de Madre de 
Deus, escolhido por 7.787 
eleitores, com o percentual 
de 59,44% dos votos válidos, 
uma das maiores vitórias da 
história política do muni-
cípio.

Dailton derrotou o vice-
prefeito Jailton Jajai, que 
assumiu o cargo de prefeito 
depois do afastamento pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia, 
de Jeferson Andrade. 

Jajai ficou em segundo 
lugar com 40,56%, sendo 
5.313 votos.
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Colocar-se sempre em primeiro lugar não é, 
nem nunca será, sinônimo de egoísmo. Dar 
prioridade a si mesmo é sobrevivência. E isso 
perpassa pelo aprendizado em saber dizer 
“não”. Digo aprendizado porque muitos de nós 
fomos educados para sermos gentis em qual-
quer circunstância, para não desagradar. Isso 
pode ser adoecedor porque aprendemos que é 

mais importante sacrificar nossa vida em favor de terceiros, 
do que privilegiá-la a nosso favor.

Obviamente, que ninguém gosta de receber um “não”, 
mas o que a pessoa vai fazer com a resposta que você deu 
é problema exclusivamente dela, e não seu. Você não pode 
deixar de fazer algo com receio da reação de outras pessoas. 
E isso vale em todas as instâncias da vida: trabalho, família, 
relacionamento afetivo, etc. Como já dizia o filósofo Arthur 
Schopenhauer: “Mais importante do que nossa reputação é 
nossa consciência”.

Evidente que ninguém tem liberdade total para dizer “não” 
em todas as ocasiões. Algumas coisas são obrigatórias. Faz 
parte da vida. Mesmo que você não goste de calças terá que 
usá-las se quiser entrar em uma repartição pública. Posso 
até não estar confortável em usar cinto de segurança, mas 
tenho que reconhecer que preciso dele para me proteger de 
possíveis consequências adversas no trânsito.

Entretanto, no que diz respeito à vida pessoal, se não ti-
ver afetando o direito do outro, nem ferindo meus próprios 
direitos, tudo é válido! Desde o corte de cabelo, o modelo da 
roupa, até à religião ou orientação sexual. Às vezes somos 
condicionados a nos deixarmos ser usados pelas aprovações/
críticas alheias, porém, por outro lado, é um alívio quando não 
deixamos que nossa identidade seja construída por ninguém, 
mas que nossa consciência seja o nosso guia.

Quando ensinamos às nossas crianças sobre a importân-
cia de dizer “não”; sobre o valor da autonomia; sobre não 
fazer nada para agradar os outros; e sobre a necessidade de 
reclamar sobre aquilo que as estão incomodando, automa-
ticamente estamos ensinando-as sobre o grandioso valor da 
liberdade e, portanto, contribuindo para elas reconheçam e 
fujam de quaisquer relacionamentos abusivos.

Quando digo “não” para os outros, estou dizendo “sim” 
para mim, para minha vida, para meu bem estar mental. 
Agindo assim, seremos verdadeiramente livres e poderemos, 
no final da vida, reconhecer que tudo que fizemos foi válido 
e autêntico. Mas se nossa vida não agradou os outros, não 
importa. Isso é um problema que eles terão que lidar, não 
você!

APRENDA A DIZER “NÃO!” Expressão verídica de Justiça e de Amor 
Muitos ainda confundem Amor com passividade ou impunidade, 

quando o seu significado é exatamente o contrário. 
Ora, é inconcebível haver sociedade justa sem que 
ela receba a sacrossanta iluminação do Mandamen-
to Novo do Divino Legislador, Jesus. Por simples 
dedução ou pela mais pura lógica, aquela que não 
se nega a reconhecer a existência de uma Sabedoria 
acima de todo o conhecimento terrestre, notamos 

que o Cristo Ecumênico, Estadista por excelência, preocupou-se 
em revelar Sua Instrução Máxima em forma de Lei, para estabe-
lecer ordem: “Amai-vos como Eu vos amei (Evangelho, consoante 
João, 13:34).
 Somos, então, colocados diante do maior de todos os Seus 
preceitos, a base da Constituição Legal do Cosmos.
 Ele igualmente outorgou regulamento à Lei: “Somente 
assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos (Evange-
lho, segundo João, 13:35, conforme a Bíblia de Jerusalém).
 Logo, devemos imediatamente relacionar a acepção de 
Justiça à de Amor. No entanto, falo-lhes daquela inspirada nos 
ditames superiores, que não podem ser tomados pelas barbarida-
des exercidas em nome do Pai Celestial e do Direito, no decorrer 
dos milênios.

Fraternidade, Disciplina e Justiça
 Escrevi, em Sociologia do Universo, que devemos ser 
piedosos; contudo, comprovado o delito, cumpra-se a lei (lei justa, 
é claro), visto ser a impunidade sepulcro para as nações.
 O intrépido Montesquieu (1689-1755) é quem observa: 
“Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é 
justa”.
 Contra a injustiça devemos incansavelmente lutar com as 
armas do Mandamento Maior de Jesus (João, 13:34 e 35), posto 
que, como no ensinamento de Confúcio (551-479 a.C.), consig-
nado por seus seguidores: “O objetivo do castigo é dar um fim ao 
próprio castigo”.
 O Amor nunca pode ser encarado como algo frágil. Do con-
trário, Gandhi (1869-1948) não concluiria que: “Se um único homem 
atingir a plenitude do Amor, neutralizará o ódio de milhões”.
 Tenhamos, pois, sempre em mente que a Fraternidade 
é a Lei. A Ética, a sua disciplina. A Justiça, a aplicação. Ninguém 
mais infeliz do que o indigente da Fé e da Caridade.

O direito de defesa
 Num improviso que proferi na cidade do Rio de Janeiro/
RJ, declarei que a Justiça Divina é equanimemente a expressão 
verídica do Amor, que, por isso mesmo, tantas vezes, educa com 
severidade, não com maldade.
 Aqui um esclarecimento se faz imprescindível: não nos 
esqueçamos daquela lição iniciática que o Irmão Zarur pôs como 
Sétimo Mandamento dos Homens e Mulheres da Boa Vontade de 
Deus:

— Perdoar é transferir o julgamento à Lei de Deus. Mas o Pai não 
proíbe que Seus filhos se defendam dos maus.
 O amadurecimento nos irá revelando essa Augusta Face 
do Pai Celeste, a qualidade pedagógica de Seu Amor e de Sua 
Justiça aliados.

O Armagedom à mesa

Aprendamos a respeitar a Vida, senão a deusa morte multipli-
cará o seu trabalho. Foi o que reafirmei em 1991, na Serra do 
Pilar, em Vila Nova de Gaia, Portugal, gravando o Programa Boa 
Vontade, para a Rede Bandeirantes de Televisão, do Brasil. 
 Muita gente pensa que o Armagedom (Apocalipse, 
16:16) se refere apenas à possibilidade de uma guerra nucle-
ar, química, bacteriológica, cibernética. Mas o desrespeito à 
criatura humana, que nem mesmo pode defender-se no útero 
materno, é um Armagedom. O crime organizado é um Armage-
dom. O analfabetismo espiritual e material é um Armagedom. 
A implosão da família é um Armagedom. O avanço tecnológico 
sem o espírito de solidariedade social é um Armagedom. O fa-
natismo religioso é um Armagedom. O materialismo desbragado 
é um Armagedom. A fome é um Armagedom. O Armagedom 
está à nossa mesa: os vegetais cheios de agrotóxicos, as carnes 
repletas de antibióticos e hormônios. O Armagedom reflete-se 
nas águas poluídas dos oceanos, lagos, rios e, mesmo, fontes. 
Os flagelados da seca padecem um Armagedom. Sair às ruas 
para o serviço, o estudo ou a diversão, sem a certeza de um 
retorno tranquilo ao lar, diante da violência e da insegurança 
que por toda parte hoje se manifestam, o que é isso senão um 
Armagedom? A falta de Amor nos corações é um Armagedom. 
As pessoas ficam esperando o Armagedom, e ele já está aí... 

Alimentos contaminados 
 Por sinal, recebi da leitora Lucí Andréa, especializada 
em Comércio Exterior, alerta da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cujo conteúdo vem ao encontro do que abordamos neste 
artigo. Dele, separamos estes significativos trechos: “Alimentos 
e bebidas contaminados estão ligados à morte de cerca de 2 
milhões de pessoas por ano — incluindo muitas crianças. Os 
alimentos que contêm bactérias nocivas, vírus, parasitas ou 
substâncias químicas são responsáveis por mais de 200 doen-
ças, que vão desde a diarreia até ao câncer. As novas ameaças 
à segurança alimentar surgem constantemente. Alterações na 
produção de alimentos, distribuição e consumo; alterações no 
ambiente; novos e emergentes patógenos; resistência antimi-
crobiana — todos esses fatores constituem enormes desafios aos 
sistemas nacionais de segurança alimentar. Sucessivos aumen-
tos no turismo e no comércio exterior agravam a probabilidade 
de que a contaminação pode se espalhar internacionalmente”. 

Respeito à Vida 
Entretanto, todos os problemas têm solução quando os seres 
humanos realmente se dispõem a resolvê-los. É uma questão de 
respeito ao divino privilégio de existir. Por isso, aqui se encaixa 
como uma luva este pensamento de Henry Ford (1863-1947), 
que certa vez definiu a Boa Vontade como a maior força da vida: 
“Os tempos de riqueza não nascem por acaso. Surgem como 
resultado de muito esforço e pertinácia”.

Com uma votação espetacular, 
Dailton Filho (PSB) foi eleito 
prefeito de Madre de Deus, 
escolhido por 7.787 eleitores, 
com o percentual de 59,44% 
dos votos válidos, uma das 
maiores vitórias da história 
política do município.

Dailton derrotou o vice-
prefeito Jailton Jajai, que 
assumiu o cargo de prefeito 
depois do afastamento pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia, 
de Jeferson Andrade. Jajai 
ficou em segundo lugar com 
40,56%, sendo 5.313 votos.

Dailton Filho é advogado, 
foi vereador em três manda-

Dailton Filho é o novo 
prefeito de Madre de Deus

tos, presidiu a Câmara Muni-
cipal e chegou a ser prefeito 
por trinta dias, com a cassa-
ção da ex-prefeita Eranita de 
Brito. É Casado e está com 
55 anos.

A coligação “Por uma Ma-
dre Melhor”, que ganhou as 
eleições em Madre de Deus, 
foi formada partidos Republi-
canos, PDT, PT, DC, PTC, PSB 
e Solidariedade.

Dailton Filho será o sétimo 
prefeito de Madre de Deus. Já 
governaram o município Paulo 
Tourinho, Edmundo Pitan-
gueiras, Carmen Gandarela, 
Eranita de Brito, Jeferson An-
drade e Jailton Santana, que 
era vice-prefeito e assumiu a 
Prefeitura com o afastamento 
de Jeferson Andrade.

Este ano, a eleição em Ma-
dre de Deus teve 10,29% de 
abstenção, 1,07% de votos 
brancos e 3,55% de votos 
nulos.

O vice-prefeito eleito é 
Amilton Pereira (PSB), ele tem 
53 anos e é sindicalista.

Dailton Filho foi eleito o 
sétimo prefeito de Madre

Sílvio Correia foi o vereador 
mais votado de Candeias
O vereador do Partido Ver-
de (PV), Sílvio Correia, que 
cumpriu com muito trabalho 
o primeiro mandato na Câ-
mara Municipal de Candeias, 
foi recompensado com uma 
votação espetacular no úl-
timo dia 15 e novembro, se 
transformando no vereador 
mais votado dos 17 que vão 
ocupar o Legislativo cande-
ense.

De estilo simples, assim 
como o seu pai o ex-vere-
ador Cassimiro Correia, o 
“camponês”, Silvio exerceu 
o seu primeiro mandato 
com uma preocupação bá-
sica: atender aos anseios 
das comunidades mais ca-
rentes do município. A sua 
atuação na Câmara, onde 
apresentou vários pedidos 
de providências que foram 
atendidas pelo Executivo 
Municipal, lhe proporcio-
nou 1385 votos nas últimas 
eleições, quase que dobran-
do o número de votos das 

eleições de 2016, quando 
foi votado por 728 eleitores. 
Portanto, nessa eleição, Síl-
vio Correia teve 657 votos a 
mais do que na sua primeira 
votação.

Agora, com mais experi-
ência, Sílvio Correia promete 
exercer o mandato com mui-
to mais dedicação, procuran-
do sempre honrar os 1385 
votos de confiança dados 
pelos eleitores de Candeias, 
que reconheceram o seu tra-
balho no primeiro mandato 
na Câmara Municipal. 

Vereador  Silvio Correia 

Dez Vereadores de Candeias 
conseguiram a reeleição
Além de Silvio Correia (PV) 
– 1.385 Votos, que foi o mais 
votado, outros nove vereado-
res conseguiram renovar o 
mandato. São eles: Gil Soares 
(PP) – 1.281 Votos; Val Enfer-
meiro (PP) – 1.121 Votos; Pas-
tor Adailton Sales (REPUBLI-
CANOS) – 1.090 Votos; Valdir 
Cruz (REPUBLICANOS) – 985 
Votos; Alcione Cica (PV) – 985 
Votos; Diego Maia (PL) – 975 
Votos; Rosana de Bobó (PO-
DEMOS) – 934 Votos; Ivan 
do Prateado (AVANTE) – 893 
Votos e Jorge da JM (SOLIDA-
RIEDADE) – 757 Votos. 

Sete novos edis vão com-
pletar a Câmara no quatri-
ênio 2021/2024. 
São eles: Júnior CCA (PP) – 
1.048 Votos (o mais votado 
entre os novatos; Amiga Ju 
(DEM) – 815 Votos (que já 
foi prefeita e presidente da 
Câmara); Kal de Bené (AVAN-
TE) – 808 Votos; Robinho 
(AVANTE) – 792 Votos; Irmão 
Valmir (PL) – 789 Votos; Tâ-
nia (DEM) – 750 Votos e Ró 
Salomão (PODEMOS) – 558 
Votos.

Dois Vereadores não con-
correram à reeleição
Os dois ex-presidentes da 
Câmara Municipal não dispu-
taram a reeleição, Fernando 
Calmon (PSD), que presidiu o 
Legislativo entre 2017 e 2018 

e a atual presidente, Lucimei-
re Magalhães (PSL), ambos 
foram candidatos a prefeito e 
não conseguiram êxito.

Os que não se reelegeram
Dos 17 atuais vereadores, 15 
concorreram à reeleição e 
apenas cinco ficaram de fora 
da próxima Câmara Munici-
pal. São Eles: Arnaldo Araújo 
(MDB), que foi um dos mais 
ferrenhos opositores do pre-
feito Pitagoras; Nal da San-
Martin, Rita Loura, Mica e 
Irmão Gerson.

Dois ex-vereadores caha-
maram a atenção por não 
ter sido eleitos: Jarinho, que 
foi Secretário de Governo e 
Pitagoras e o professor Jair 
Cardoso.

Júnior CCA (PP)  foi 
omais votado entre os 
candiatos novatos, teve 
1.048 votos

Campeão de votos em SFC
O professor Marivaldo do Amaral, ex-secretário de Educação 

de São Francisco do Conde, foi o vereador 
mais votado do município no último dia 
15 de novembro. Filiado ao Partido dos 
Trabalhadores (PT), Marivaldo teve 1756 
votos, o equivalente a 6,25% dos votos válidos, 
num grande reconhecimento pelo seu trabalho 
à frente da Educação.

Pimenta na Política
Por José Eduardo

ocandeeiro@terra.com.br 
eduvalenca@terra.com.br
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CONTO

O Brasil tem 3.299 espécies 
de animais e plantas ameaça-
das, o que representa 19,8% 
do total de 16.645 espécies 
avaliadas. É o que aponta a 
pesquisa Contas de Ecossis-
temas: Espécies ameaçadas 
de extinção no Brasil 2014, 
divulgada no último dia 5 
de novembro pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Atualmente, são reconhe-
cidas no país 49.168 espécies 
de plantas e 117.096 espécies 
de animais. Desse total, a 
pesquisa analisou as 4.617 
espécies da flora e as 12.262 
espécies da fauna listadas 
pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio) e pelo Centro 
Nacional de Conservação da 
Flora do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, para as quais 
existem informações sobre 
seu estado de conservação. 
Elas representam, respectiva-
mente, 11,26% e 10,13% do to-
tal de espécies reconhecidas.

Segundo o estudo, das 
espécies analisadas, 0,06% 
estão extintas, 0,01% estão 
extintas na natureza, 4,73% 
estão criticamente em perigo, 
9,35% estão em perigo, 5,74% 
são vulneráveis, 3,98% estão 
quase ameaçadas de extinção, 
62,82% são menos preocupan-
tes e 13,33% foram classifica-
das como dados insuficientes, 
indicando a necessidade de 

A Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) definiu novos 
padrões para a gasolina que 
estão em vigor desde o início 
de agosto, de acordo com a Re-
solução nº 807/2020. Anun-
ciada como melhor – leia-se 
mais eficiente e econômica –, 
ainda gera mais dúvidas que 
certezas junto aos motoristas 
brasileiros.

Vamos entender o que 
muda e quais são os pon-
tos principais da nova 
gasolina

1) Densidade
A nova especificação limi-

tou o processo de destilação 
no refino numa faixa, que 
deixará o combustível mais 

O frio era intenso. Uma espécie de fumaça saía das 
nossas bocas. Como não dispúnhamos de chuteiras, jo-
gávamos e treinávamos na “paleta” isto é, descalços. Os 
primeiros garotos que participavam dos treinos matuti-
nos já estavam esperando. Faltava o dono da bola, que 
era sempre o último a chegar. Em dias de mau humor 
ele costumava atrasar de propósito. Como era o dono 
da bola, não precisava participar dos treinos, jogava 
sempre. Para não incomodar os pais, combinávamos 
um assobio imitando um pássaro. Chegamos até a bolar 
um plano que possibilitasse despertar os jogadores sem 
que fizesse barulho. Consistia em amarrar um cordão no 
dedão do pé e puxar na hora combinada. Não deu certo. 
A ponta que ficava na parte de fora da casa nem sempre 
estava no local. Os movimentos durante o sono sempre 
saía do lugar, tornando inútil o dispositivo.

Os pernas de pau se esforçavam ao máximo para 
poder participar dos jogos, sempre aos domingos pela 
manhã. 

Chega o técnico. Todos se dirigem ao campo de areia 
que na noite anterior tinha servido de dormitório para 
as vacas que insistiam em defecar em toda a extensão 
do areial.

Inicialmente dávamos algumas voltas ao redor do 
campo, desviando dos cocôs que ainda estavam quente 
apesar do frio.

Antes de começar os treinos com bola, arrumávamos 
os equipamentos para praticar cabeceio. Amarrava-se 
uma bola à trave e, em fila indiana, todos tentávamos 
cabeceá-la. Alguns, devido ao tamanho, nem chegavam 
perto. Ainda assim, eram obrigados a participar da ati-
vidade, com a única finalidade de aperfeiçoar a técnica. 
Dois dos companheiros jamais participavam. Ficavam 
zoando quem executava as tarefas, era o dono da bola 
e o seu irmão.

Após exaustivo treino, tinha início a divisão dos 
times. A depender do time escalado, já sabia que não 
sairia jogando. Vestir a camisa de reserva no domingo 
já era um luxo. A disputa de posição na ponta esquerda 
era desigual. Baco, um cabra esquelético, bom de bola, 
não deixava qualquer chance de sair jogando. Só restava 
contar com a fraqueza física para poder jogar alguns mi-
nutos. Eram os minutos em que o time caía de produção. 
O importante era fazer parte do grupo. 

Domingo dia de jogo. A expectativa era grande. As 
camisas eram distribuídas. Os titulares exultavam de 
alegria. Os reservas também.  Começa o jogo. Tomamos 
uma goleada. Nenhum reserva entrou em campo. Os 
reservas muito mais alegres do que os titulares. Era a 
primeira goleada que levamos jogando fora. Nosso me-
lhor jogador não teve permissão dos pais para ir jogar 
fora do nosso bairro. Assim teve início a nossa carreira 
de goleiro que somente a mão esquerda funcionava 
normalmente.

Por Evandro Barbosa

A Ford concluiu a venda da 
fábrica de São Bernardo do 
Campo (SP) para a Construto-
ra São José, especializada em 
empreendimentos logísticos, e 

Evandro Barbosa é aposentado
da Justiça do Trabalho

Dia de jogo

Ford, construtora São José
e Fram Capital concluem 
transação de venda da 
fábrica de São Bernardo 
do Campo

Fonte: Ascom/Ford

IBGE: Brasil tem 3.299 espécies de 
animais e plantas ameaçadas

Dados são da pesquisa Contas de Ecossistemas, do IBGE

MEIO AMBIENTE

Fonte: Agência BrasIL
Foto: Marcelo Camargo

mais pesquisas para avaliação. 
São consideradas ameaçadas 
as espécies nas categorias 
vulnerável, em perigo e criti-
camente em perigo.

Biomas
A Mata Atlântica foi o 

bioma com mais espécies 
ameaçadas, tanto em núme-
ros absolutos (1.989) quan-
to proporcionalmente (25%). 
Em seguida vêm o Cerrado, 
com 1.061 espécies ameaça-
das, 19,7% do total de espécies 
do bioma, e a Caatinga (366 
espécies ou 18,2%). O Pampa 
tem194 espécies ameaçadas, 
o que equivale a 14,5%.

Já o Pantanal e a Amazô-
nia têm as maiores propor-
ções de espécies na categoria 
menos preocupante (88,7% 
e 84,3%, respectivamente) 
e também o menor percentu-
al de espécies consideradas 

ameaçadas (3,8% e 4,7%, 
respectivamente). Em núme-
ros absolutos, são 54 espécies 
ameaçadas no Pantanal e 278 
na Amazônia.

A pesquisa analisou a fau-
na e a flora segundo sua ocor-
rência nos biomas – Amazô-
nia, Cerrado, Caatinga, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
e Mar e ilhas oceânicas – e 
tipos de ambiente (terrestre, 
água doce e marinho). Uma 
mesma espécie pode ocorrer 
em diferentes biomas e am-
bientes. Nesse sentido, 47,7% 
das espécies eram observadas 
na Mata Atlântica, 35,7% na 
Amazônia, 32,4% no Cerrado, 
12,4% no Mar e ilhas, 12,1% na 
Caatinga, 8,4% no Pantanal e 
8% no Pampa.

Em relação à fauna no am-
biente terrestre, a maior pro-
porção de espécies ameaçadas 
se encontra nas ilhas oceâni-

cas, com 30 espécies, ou 38,5% 
do total de espécies terrestres 
no Mar e ilhas. A Mata Atlân-
tica tem um número absoluto 
maior de animais terrestres 
ameaçados (426), mas uma 
proporção menor (12,8% do 
total de espécies terrestres na 
Mata Atlântica).

Espécies extintas
Ao menos dez espécies 

estão extintas: as aves maça-
rico-esquimó (Numenius bo-
realis), gritador-do-nordeste 
(Cichlocolaptes mazarbarnet-
ti), limpa-folha-do-nordeste 
(Philydor novaesi), peito-
vermelho-grande (Sturnella 
defilippii), arara-azul-peque-
na (Anodorhynchus glaucus), 
e caburé-de-pernambuco 
(Glaucidium mooreorum); 
o anfíbio perereca-verde-
de-fímbria (Phrynomedusa 
fimbriata); o mamífero rato-
de-Noronha (Noronhomys 
vespuccii); e os peixes mari-
nhos tubarão-dente-de-agu-
lha (Carcharhinus isodon), e 
tubarão-lagarto (Schroederi-
chthys bivius).

Além dessas, uma espécie 
está extinta na natureza, ou 
seja, depende de programas 
de reprodução em cativeiro: 
a ave mutum-do-Nordeste 
(Pauxi mitu), observada na 
Mata Atlântica.

Entenda a mudança da gasolina no Brasil
Conheça os três fatores básicos que indicam a melhora na especificação do combustível e os impactos nos veículos e consumidores

Por Doro Jr. e Gustavo Coelho
Fonte: ZDL Sports

para a FRAM Capital, empresa 
com ampla experiência em 
gestão de recursos. A transação 
é resultado de um processo de 
seleção que envolveu uma série 

de potenciais compradores, no 
qual as duas empresas apre-
sentaram a melhor alternativa 
para a planta e para a região. 

“Desde o início deste pro-
cesso, demos prioridade para 
projetos que melhor aten-
dessem as necessidades da 
região”, diz Lyle Watters, 
presidente da Ford América do 
Sul e Grupo de Mercados In-
ternacionais. “Estamos muito 
felizes em concluir essa tran-
sação com a Construtora São 
José e com a FRAM Capital, 
empresas conceituadas e com 
ampla experiência em seus 

segmentos de atuação, que 
contribuirão com a geração de 
empregos e o desenvolvimento 
de São Bernardo do Campo”.

“Gostaria de agradecer a to-
dos os envolvidos neste negócio, 
tanto as equipes da Ford quanto 
São José, FRAM e demais cola-
boradores”, diz Mauro Silvestri, 
sócio-fundador da Construtora 
São José. “Grandes realizações 
se concretizam com trabalho e 
dedicação, fruto de muito esfor-
ço e compromisso de todos, com 
propósitos firmes”. 

denso (densidade mínima 
de 715 kg/m³). Isso significa 
que irá gerar mais energia 
com a mesma quantidade de 
gasolina no tanque. Ou seja, 
essa massa maior deve gerar 
melhor desempenho por litro 
e, consequentemente, menor 
consumo.

2) Octanagem
Primeiro, vamos entender 

o que é octanagem. É a capa-
cidade do combustível, em 
mistura com o ar, de resistir a 
altas temperaturas e pressões 
sem sofrer combustão espon-
tânea. No Brasil, a octanagem 
é medida pelo IAD (Índice 
Antidetonante), que é a média 
entre o MON (resistência da 
gasolina à detonação quando o 
motor está em alta rotação, ou 

seja, em ciclos nas rodovias) e 
RON (motor em baixa rotação, 
em ciclos urbanos).

O IAD está mantido em 
87 no Brasil. O que muda é 
o valor do RON, que passa 
para 92. Porém, como o MON 
permanece com o mínimo de 
82, o IAD pode continuar em 
87, ou seja, sem alterações 
significativas.

A vantagem, nesse caso, 
aparece nos carros mais no-
vos, que possuem sistemas 
de injeção mais modernos, 
como injeção direta. Como os 
veículos estão calibrados para 
o uso do combustível antigo, 
a elevação do RON permitirá 
uma ‘leitura’ de que o com-
bustível no tanque é melhor. 
Com isso, mandará menor 
quantidade para a câmara de 
combustão, gerando econo-

mia. Nos modelos que saírem 
de fábrica preparados para 
a nova gasolina, esse ganho 
pode ser maior.

3) Torre de destilação
A ANP definiu uma nova 

curva de destilação, índice 
que regula a temperatura na 
qual as frações mais leves de 
combustível evaporam. Essa 
curva ficou mais estreita, com 
menor amplitude, o que evita 
que a composição da gasolina 
varie, trazendo ganhos quanto 
a densidade.

Padrão Internacional 
Na prática, a nova gasolina 

tem alterações físico-químicas 
que a aproximam do padrão do 
combustível comercializado no 
exterior, pincipalmente na Eu-
ropa e nos Estados Unidos. E 
isso vai afetar diretamente as 
importações, evitando que ga-
solinas de baixa de qualidade 
sejam colocadas no mercado 
brasileiro. 

Em relação à economia, 
o governo tem anunciado 
que a nova formulação deve 
trazer redução de 4% a 6% do 
consumo do combustível nos 

motores. Porém, não existem 
estudos de mercado que com-
provem essa tese e os especia-
listas não são tão otimistas, 
prevendo que esse benefício 
fique na casa de 1%.

Usar aditivo faz diferença 
- Agora que você já entendeu 
o básico sobre a nova gaso-
lina, a pergunta é: o uso de 
aditivos ainda é necessário? A 
resposta é: sim! E a explicação 
é simples.

Como a gasolina continua 
sendo um hidrocarboneto 
– hidrogênio e carbono – e 
toda vez que queima, produz 
resíduos, estes podem aderir 
em superfícies como a cabeça 
pistão, bico injetor, válvula e 
câmara de combustão. Com 
isso, o aditivo continua tendo 
efetividade para proteger o 
motor e contribuir no desem-
penho do veículo. Ao limpar 
os componentes, o aditivo 
restaura a potência e permite 
o melhor aproveitamento da 
octanagem do combustível.

A Promax Bardahl conta 
com produtos de eficiência 
comprovada e tecnologia de 
ponta na linha de aditivos para 
combustível. O Fuel Special 

Cleaner 6 em 1 é o único que 
faz uma descarbonizarão total 
no sistema e ainda passa no 
teste de atrito com a máquina 
Timken, que demonstra a ca-
pacidade da resistência desta 
película lubrificante. Trata-
se de um aditivo poderoso e 
completo, ideal para todos 
motores a gasolina, etanol e 
suas misturas.

Tem aplicação simples, 
feita diretamente no tanque, 
e é recomendado também 
para carros novos, que estão 
no período da revisão. Entre 
os principais benefícios ao 
motor dos veículos, o Fuel 
Special Cleaner 6 em 1 atua 
para restaurar a potência; eli-
minar falhas; lubrificar e inibir 
corrosão; redução de poluen-
tes; economia de combustível 
e redução de atrito (exclusiva 
película Bardahl).

Na hora de abastecer o 
carro, se certifique qual 
gasolina foi colocada

A onça parda é um dos animais ameaçados de extinção
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode 
Perder. Apareça!

A Ford inicia uma promo-
ção que vai sortear um novo 
Territory para clientes que 
cadastrarem o chassi do seu 
veículo no aplicativo For-
dPass, realizarem serviços nas 
concessionárias ou adquirirem 
um veículo 0 km da marca. A 
promoção #ConfianoEscudo 
vai até o dia 31 de janeiro de 
2021 e faz parte das ações da 
Ford como montadora oficial 
da CONMEBOL Libertado-
res.   Para concor-
rer, os clientes que já possuem 
ou que baixarem o aplicativo 
FordPass devem acessar o site 
para se cadastrar e ganhar um 
número da sorte. Aqueles que 
realizarem serviços nas con-
cessionárias ganham três nú-
meros da sorte (exceto ações 
de recall) e quem comprar um 

Ford vai sortear um novo Territory 
na promoção #ConfianoEscudo

CNDH garante direitos e serviços a 
pessoas em situação de rua

Resolução do Conselho Na-
cional dos Direitos Humanos 
(CNDH) publicada no Diário 
Oficial da União do último 
dia 5 de novembro, estabele-
ce diretrizes para promoção, 
proteção e defesa dos direitos 
humanos das pessoas em situ-
ação de rua, crianças, adoles-
centes, adultas e idosas, que 
devem ser garantidos pelo 
Estado por meio do acesso às 
políticas públicas e aos órgãos 
do sistema de justiça e defesa 
de direitos.

Além de definir priorida-
des e responsabilidade do 
Poder Público em suas diver-
sas esferas, no sentido de dar 
às pessoas que se encontram 
nessas situações descritas 
a garantia de acesso aos 
direitos previstos na Consti-
tuição e em leis específicas, 
a Resolução nº 40 orienta 
que as ações de promoção, 
proteção e defesa dos direi-
tos humanos das pessoas 
em situação de rua devem 
se guiar pelos princípios 
da Política Nacional para a 
População em Situação de 
Rua, conforme o Decreto 
nº 7.053/2009, de forma a 
garantir respeito à dignidade 
da pessoa humana; direito 
à convivência familiar e 
comunitária; valorização e 

 *Os clientes que baixarem o aplicativo FordPass, 
realizarem serviços nas concessionárias ou comprarem um 
veículo poderão concorrer     
  *A promoção vai até 31 de janeiro de 2021 
e faz parte das ações da Ford como montadora oficial da 
CONMEBOL Libertadores     
    *Além do atendimento 
presencial, a Ford oferece ao cliente a opção de fazer a 
compra e manutenção do seu veículo sem sair de casa

Fonte: Ascom Ford

carro Ford 0 km ganha cinco. 
O total é limitado a 20 códigos 
por pessoa. O sorteio será rea-
lizado no dia 8 de fevereiro de 
2021. O regulamento pode ser 
consultado no site www.ford-
promocao.com.br, durante o 
período da promoção (certifi-
cado de autorização SECAP/
ME nº 01.009947/2020).  
   “Esta 
é mais uma iniciativa da Ford 
para valorizar nosso foco no 
relacionamento com os clien-
tes, que agora terão a opor-
tunidade de ganhar um Ford 
Territory, a nova referência 
em conforto, conectividade e 
tecnologia dos SUVs médios”, 
diz Mauricio Greco, diretor de 
Marketing da Ford. “O objeti-
vo dessa promoção é que os 
consumidores conheçam to-

das as novidades e vantagens 
que a nossa rede oferece para 
a compra e manutenção do seu 
veículo.”

Os clientes que desejam 
comprar ou fazer a manuten-
ção do seu carro da Ford hoje 
podem tanto ir diretamente 
às concessionárias, onde são 
atendidos com rígidos proto-
colos de higiene e segurança, 
ou usar os sistemas remotos 
Compre Sem Sair de Casa 
e Serviço Sem Sair de Casa. 
Além disso, têm a opção de 
fazer o agendamento de ser-
viço 100% online por meio do 
aplicativo FordPass, de modo 
rápido e descomplicado.

Sobre a Ford Motor Com-
pany
 A Ford Motor Com-
pany é uma companhia global 
sediada em Dearborn, Michi-
gan. A companhia projeta, fa-
brica e comercializa uma linha 
completa de carros, picapes, 
SUVs, veículos eletrificados e 
veículos de luxo da marca Lin-
coln, além de fornecer serviços 
financeiros através da Ford 
Motor Credit Company, e está 
buscando posições de lideran-
ça em eletrificação; soluções 
de mobilidade, incluindo ser-
viços de condução autônoma; 
e veículos conectados. A Ford 
emprega aproximadamente 
187.000 pessoas em todo o 
mundo. Para mais informa-
ções e notícias sobre a Ford 
Brasil, visite o site https://
media.ford.com

respeito à vida e à cidadania; 
atendimento humanizado e 
universalizado; e respeito 
às condições sociais e dife-
renças de origem, raça, ida-
de, nacionalidade, gênero, 
orientação sexual e religiosa, 
com atenção especial às pes-
soas com deficiência.

O documento classifica 
como população em situação 
de rua “o grupo populacional 
heterogêneo que possui em 
comum a pobreza extrema, 
os vínculos familiares inter-
rompidos ou fragilizados e a 
inexistência de moradia con-
vencional regular, e que uti-
liza os logradouros públicos 
e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sus-
tento, de forma temporária 
ou permanente, bem como as 
unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como 
moradia provisória”.

Participação
Pessoas que se encontram 

nessa situação, bem como 
pessoas com trajetória de 
rua, devem, segundo a reso-
lução, “participar ativamente 
dos processos decisórios de 
planejamento, execução, 
monitoramento e avalia-
ção de ações voltadas para 
o seu atendimento, com a 

valorização da escuta ativa, 
protagonismo e autonomia 
nas decisões e acordos”, o 
que inclui “ações públicas 
coletivas, como forma de 
garantia de participação na 
implementação e monitora-
mento, fortalecimento dos 
Comitês Intersetoriais de 
Acompanhamento e Monito-
ramento da Política Nacional 
para População em Situação 
de Rua (Ciamp Rua) e for-
mação popular permanente, 
inclusive a nível municipal, 
estadual e distrital”.

Caberá aos entes federa-
dos desenvolver estratégias 
e condições para assegurar 
o acesso da população em 
situação de rua às políticas 
sociais destinadas ao conjun-
to da população. “Espaços de 
controle e participação social 
nas políticas públicas ou em 
outros assuntos comunitá-
rios, tais como Ciamp, Con-
selho de Saúde, Conselho de 
Assistência Social, Conselho 
de Direitos Humanos, entre 
outros, devem contemplar 
representações da população 
em situação de rua”, comple-
menta a resolução ao definir 
que estados, municípios e 
Distrito Federal instituam e 
mantenham comitês gestores 
intersetoriais para acompa-
nhamento e monitoramento 
das políticas.

Esses comitês deverão ser 
compostos “de forma paritá-
ria por órgãos e instituições 
governamentais e não go-
vernamentais, que tenham 
políticas direcionadas para 
população em situação de 
rua para que possam dialogar 
e pactuar políticas locais de 
acordo com as especificidades 
de cada território e com o per-
fil local dessa população”.

Além disso, programas, 
projetos, serviços, ações e 
atividades direcionados para 

as pessoas em situação de rua 
deverão contemplar o dispos-
to na Lei Brasileira de Inclu-
são, de forma a dar atenção 
às especificidades das pessoas 
com deficiência e mobilidade 
reduzida.

Moradia e emprego
A resolução descreve me-

didas e estratégias, a serem 
adotadas pelos municípios 
e pelo Distrito Federal, que 
têm, por objetivo, garantir o 
direito de pessoas em situação 
de rua a moradia e a emprego, 
considerando as especificida-
des das pessoas em situação 
de rua e de seus familiares e 
dos territórios – o que inclui 
a previsão de construção de 
casas populares “com pro-
posta de carência de tempo 
para início de pagamento e 
sem ônus”.

Prevê também sua inclu-
são como público-alvo para 
concessão de subsídio tempo-
rário para auxílio habitacional 
(aluguel social) “compatível 
com o valor de mercado”, 
bem como a inclusão deles em 
programas e/ou ações de “lo-
cação social” – consistindo na 
transferência do usufruto dos 
imóveis ociosos de proprieda-
de do Estado para a garantia 
de moradia e habitação.

O documento define as 
responsabilidades do poder 
público em serviços como 
os de assistência social, se-
gurança pública, sistema de 
Justiça, educação, saúde, 
trabalho, cultura, esporte, 
lazer, e segurança alimentar 
e nutricional.
Por fim, a resolução destaca, 
em capítulos específicos, a 
necessidade de proteção de 
direitos e de disponibilização 
de serviços voltados a mulhe-
res e população LGBTI que 
se encontram em situação 
de rua.

Por Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O documento classifica como população em situação 
de rua “o grupo populacional heterogêneo que possui 
em comum a pobreza extrema

Morro de São Paulo amplia 
infraestrutura turística

Em visita a Morro de São 
Paulo, na última segunda-feira 
(16), e acompanhado do dire-
tor do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia 
(Ipac), João Carlos Oliveira, 
o secretário estadual do Tu-
rismo, Fausto Franco, foi até 
a Fortaleza de Morro de São 
Paulo com o objetivo de definir 
o modelo e os protocolos de 
reabertura do equipamento, 
previsto para acontecer até o 
final deste ano. A proposta, 

segundo o gestor, é que o local 
seja um centro cultural e artís-
tico, além de um “belíssimo 
espaço de contemplação”.

Além disso, Franco ainda 
visitou as obras e intervenções 
que estão sendo realizadas na 
pista de pouso de Morro de 
São Paulo, pois, a partir do 
dia 18 de dezembro, apenas 20 
minutos vão separar a capital 
baiana do famoso arquipélago 
de Tinharé, com voos saindo 
do aeroporto de Salvador, 

operados pela Abaeté Aviação, 
que obteve autorização da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) para trabalhar 
com voos regulares, com ven-
da individualizada de assentos 
em aviões de até 19 lugares.

A licença foi concedida 
no início do ano, com a in-
termediação da Secretaria do 
Turismo do Estado (Setur), 
mas, por conta da pandemia 
provocada pelo novo corona-
vírus, as “tratativas ficaram 
paradas, retomando agora 
no final do ano”, explicou o 
secretário Fausto Franco. Ele 
acrescenta que a Setur tem 
trabalhado efetivamente na 
ampliação da malha aérea do 
estado, incluindo os destinos 
turísticos do interior.

“Salvador é o grande por-
tão de entrada para o turismo 
da Bahia, mas buscamos a 
ampliação do fluxo turístico 
e da conectividade aérea em 
destinos do interior. Por isso, 
fiz a articulação institucional 
junto à Anac, seguindo todos 
os trâmites legais”, conclui 
Fausto Franco.

Fonte: Setur/Ba
Foto: Marcus Froes

O secretário Fausto Franco visitou as obras e interven-
ções que estão sendo realizadas na pista de pouso de 
Morro de São Paulo
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Duas lojas para melhor servir ao 
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS
 PISOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS
 HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕES
FERRAMENTAS EM GERAL

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

Silvio Pessoa, presidente do 
Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares 
de Salvador e Litoral Norte 
(SHRBS), e da Federação 
Baiana de Hospitalidade e 
Alimentação (FeBHA), criti-
cou a decisão do governador 
Rui Costa de colocar a ven-
da o Parque de Exposições. 
Durante anos, o local foi um 
dos principais palcos dos 
grandes eventos musicais em 
Salvador. E há a proposta de 
transformar o Parque de Ex-
posições, através de uma Par-
ceria Público Privada (PPP), 
na Cidade da Música, com 
shows e atividades.

“A ideia da Cidade da Mú-

BARÃO 
EMPREENDIMENTOS

A Barão Empreendimentos é 
um grupo de empresas admi-
nistrado pelo experiente em-
presário 
Walfredo Barão Melo Tei-
xeira, que atua em Candeias e 
em toda região nos mais diver-
sos setores da economia, sem-
pre com profissionalismo, 
competência e responsabilida-
de. 
Está presente na Construção Civil, no setor de Ter-
raplanagem, no ramo de Hotelaria e na
locação de máquinas e 
equipamentos pesados.

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 Ou-
vidoria - 90908845-9090

Correias Industriais 
Molas para Carretas e Vans

 Ar Condicionado - Travas Elétricas 
Motores e Bombas 

Mangueiras Hidráulicas - 
Alinhamento de Balanceamento

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

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para Ex-
cursões, Turismo e Empresas

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

PEÇAS E SERVIÇOS
 PARA TODAS AS 
MARCAS DE VEÍCULOS

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

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

 O Pix, novo sistema 
de transferências instantâne-
as criado e gerido pelo Banco 
Central (BC), entrará em fun-
cionamento este mês. A nova 
forma de pagar e receber deve-
rá abrir uma oportunidade de 
redução de custos tanto para 
pessoas físicas quanto para as 
jurídicas.
 O sistema é um meio 
de pagamento, assim como 
boleto bancário, o TED, o DOC 
e as transferências entre con-
tas de uma mesma instituição 
e os cartões de pagamento. A 
diferença, segundo o Banco 
Central, é que o Pix permite 
que qualquer tipo de transfe-
rência e de pagamento ocorra 
em qualquer dia, incluindo 
fins de semana e feriados, e em 
qualquer hora.    
  Se  para  as 
pessoas físicas seu uso será 
gratuito para enviar ou receber 
transferências e realizar com-

Pix abrirá possibilidade 
de redução de custos 
para empresas

Fonte: Agência Brasil

Possível venda do Parque de 
Exposições pelo Governo repercute 
nos meios políticos e empresariais

sica, do ex-secretário de Tu-
rismo Leonelli, tem nosso 
apoio. Pois poderia fomentar 
o turismo com shows, inclu-
sive, internacionais. O local 
também poderia ser utilizado 
como um polo de produção 
cultural”, afirmou. Ele frisou 
que a localização é bastante 
propícia para tal finalidade. 
“O Parque de Exposições 
fica próximo ao aeroporto e 
há hotéis no seu entorno”, 
destacou.

Segundo ele, atualmente 
o Parque de Exposições está 
sub-utilizado com a criação de 
animais. “Entretanto, quando 
passar essa pandemia, o local 
é vocacionado para abrigar 
grandes shows, exposições 
e voltar a ser palco de um 
grande festejo de São João na 
capital”. Ele também salienta 
que o Parque de Exposições 
pode ser palco de uma grande 
micareta. “Com um estaciona-
mento subterrâneo, seria um 
dos mais importantes espaço 
de grandes eventos do Nor-
deste”, ressaltou.

“Infelizmente, o gover-
nador do Estado da Bahia 
toma decisões sem ouvir a 
sociedade civil e as asso-
ciações representantes dos 
diversos segmentos. É uma 

história similar à do Centro 
de Convenções. Houve uma 
cortina de fumaça, quando foi 
divulgado o novo Centro de 
Convenções pelo Governo do 
Estado, e não saiu do papel”, 
afirmou Pessoa.

Ele também recordou que 
o “governador anunciou que 
iria investir no turismo no 
subúrbio. Entretanto, a pasta 
do Turismo tem um dos orça-
mentos mais baixos do país. O 
turismo não é uma prioridade 
da atual gestão do Governo do 
Estado”, diz Sílvio Pessoa.

Aviso de Licitação 
No último dia 28 de outu-

bro foi publicado no Diário 
Oficial do Legislativo um Avi-
so de Licitação da Secretaria 
Estadual de Administração, 
notificando que o Governo 
da Bahia “receberá propostas 
para imóveis públicos esta-
duais passíveis de alienação 
a terceiros”. Dentre eles um 
terreno na Avenida Paralela, 
1590. Trata-se do Parque de 
Exposições, palco de grandes 
eventos musicais em Salva-
dor.

RESTAURANTE O Braseiro
A Melhor Comida
a Quilo da Região

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

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

Sílvio Pessoa faz críticas 
à venda do Parque de 
Exposições- “Local com 
vocação para grandes 
shows”, diz

Por Pedro Castro
Foto: Teia Comunicação

pras, para as pessoas jurídicas 
o Pix deverá baratear os custos 
envolvidos na comercialização 
de produtos, já que o processo 
não dependerá mais de inter-
mediários, como o que ocorre 
com o uso das maquininhas de 
crédito ou débito. 
Condições e preços  
 Para aceitar o Pix no 
seu estabelecimento, o comer-
ciante deverá primeiramente 
avaliar as condições e preços 
do serviço em sua instituição 
financeira. É necessário ter 
uma conta-corrente, uma 
conta de poupança ou uma 
conta de pagamento pré-paga. 
O sistema não está restrito a 
bancos. Outras instituições 
financeiras e também insti-
tuições de pagamento (como 
algumas fintechs) podem 
ofertar o Pix. No site do Banco 
Central é possível consultar 
toda a lista de instituições que 
poderão oferecer o Pix.

 Para receber um paga-
mento via Pix, o comerciante 
poderá gerar um QR Code, 
por meio de sua instituição 
financeira, e apresentá-lo ao 
pagador; ou informar ao paga-
dor sua chave Pix, que pode ser 
seu CNPJ (Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica), e-mail, 
telefone celular ou uma chave 
aleatória.
 Segundo o BC, o QR 
Code pode ser gerado uma 
única vez ou pode ser gerado a 
cada nova transação, a depen-
der da escolha do recebedor. 
caso não queira gerar o QR 
Code ou informar a chave, há 
a opção de informar os dados 
completos de sua conta ao 
pagador, que terá que inserir 
os dados manualmente.  
 Uma vez concluída 
a transação, o recurso será 
imediatamente encaminhado 
para a conta e o comerciante 
receberá em tempo real uma 
mensagem confirmando o cré-
dito na conta. As transações do 
Pix, inclusive os recebimentos, 
estarão disponíveis no extrato 
da conta habilitada para fazer 
o serviço, de forma facilmente 
diferenciada das demais tran-
sações.
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Dr. Pitágoras é reeleito prefeito de Candeias
Superando os números das 
últimas pesquisas, que o 
apontava com 46% das in-
tenções de voto, o prefeito 
de Candeias Dr. Pitágoras 
Ibiapina, foi reeleito prefeito 
do município, no último dia 
15 de novembro com 26.163 
votos, o equivalente a 52,97% 
do eleitorado ou seja 6 pontos 
percentuais a mais do que 
a pesquisa feita Pontencial 
Pesquisa em parceria com o 
jornal A Tarde e divulgada no 
dia 24 de outubro.  

O resultado representa 
mais da metade dos votos 
válidos no município. Numa 
eleição histórica, em meio 
à pandemia de coronavírus, 
Pitágoras teve sua gestão 
aprovada pela maior parte dos 
cidadãos candeenses, que re-
conheceu o trabalho executa-
do no município nos últimos 
quatro anos e aderiram às 
novas propostas da Coligação 
“Agora é Trabalho Dobrado”, 
que tem a ex-vereadora Ma-
rivalda da Silva (PT) como 
vice-prefeita. 

Na apuração em todas as 
urnas do município, o pre-
feito derrotou os candidatos 
Antônia Magalhães (DEM), 
que teve 30,30% dos votos 
e Sargento Francisco (PL) 
com 13,40%. Márcia Gomes 
(PSDB) com 1,22%, Fernan-
do Calmon (PSD) ficou com 
0,93%, Lucimeire (PSL) com 
0,77%, Luís Peixoto (PTB) 
com 0,28% e Deivson Preto 

Oliveira (DC) 0,14%.
O prefeito disse que essa 

foi uma eleição para trazer 
união da cidade. “Eu agradeço 
a Candeias e a cada um que fez 
parte dessa conquista. Agora 
é hora de a gente trabalhar 
para todos os candeenses. 
Candeias não tem lado A, B 
ou C. Estamos todos unidos e 
vamos seguir em oração pelo 
nosso município e por essa 
gestão que Deus decidiu para 
os próximos anos. Vamos 
seguir trabalhando para cres-
cermos ainda mais”, afirmou 
o prefeito. 

A vice-prefeita, Marivalda, 

agradeceu aos apoiadores, 
lideranças e vereadores do 
grupo que batalharam junto 
à equipe. “Fiquei muito feliz 
de trabalhar com pessoas que 
confiaram e votaram na gente, 
foi um trabalho conjunto e 
ver agora o brilho nos olhos 
das pessoas nos deixou muito 
alegre. Agora a gente segue 
com o trabalho dobrado”, 
comemorou ela.

Trajetória política
Aos 41 anos, Dr. Pitágo-

ras é formado em Medicina 
e atuou no Posto Médico 
Luís Viana e no Serviço de 

Atendimento Móvel de Ur-
gência – Samu. Trabalhou 
voluntariamente na Associa-
ção de Moradores da Nova 
Brasília, onde expandiu seu 
atendimento na saúde pública 
e gratuita, se aproximando 
das pessoas com carinho e 
responsabilidade.

Começou sua carreira po-
lítica em 2012, concorrendo 
como vereador, atendendo 
ao chamado do povo. Eleito 
com 1.598 votos pelo Partido 
Progressista (PP), foi o mais 
votado da eleição naquele 
pleito. Tornou-se presidente 
do Progressistas na cidade 
e, com grande admiração e 
respeito do líder do partido na 
Bahia, o vice-governador do 
estado, João Leão, atuou de 
forma combativa no Legisla-
tivo Municipal, sendo respon-
sável por inúmeros pedidos de 
providências, moções, indica-
ções e projetos de leis. 

Em 2016 colocou o seu 
nome como candidato a 
prefeito fazendo campanha 
de casa em casa, mantendo 
sempre o diálogo com seu 
eleitorado. Em 2 de outubro 
foi eleito com 25.504 votos, 
o equivalente a 52,18% dos 
votos válidos no município. 
Daquele ano até hoje, abraçou 
e trabalhou em prol de toda 
população candeense.

Por Nailan Brasil
Foto: Ascom 

Construção da Ponte 
Salvador-Itaparica 
deve começar em um 
ano, gerando oito mil 
novos empregos

Fonte: Secom/Ba
Foto: Mateus Pereira

O contrato definitivo para a 
construção da Ponte Salva-
dor-Itaparica foi assinado, no 
último dia 12 de novembro, 
pelo Governo da Bahia e pelo 
consórcio chinês vencedor da 
licitação. A previsão é que o 
equipamento entre em opera-
ção em cinco anos, já que as 
empresas China Communica-
tions Construction Company 
(CCCC Ltd), CCCC South 
America Regional Company 
(CCCCSA) e China Railway 
20 Bureau Group Corporation 
(CR20) terão um ano para de-
senvolver o projeto e obter as 
licenças e outros quatro para 
executar a obra. Com 12,4 qui-
lômetros de extensão, o equi-
pamento terá investimento 
de R$5,4 bilhões e aporte do 

Estado de R$1,5 bilhão, via 
parceria público-privada.

Durante a cerimônia, re-
alizada no Centro Adminis-
trativo da Bahia (CAB), em 
Salvador, o governador Rui 
Costa destacou a importância 
da construção do equipamen-
to. “É o maior investimento, 
em alguns anos, de um grupo 
chinês no Brasil. Com muito 
orgulho chegamos a este mo-
mento de assinar o contrato 
com grupo de um país que 
muito investe em pesquisa e 
tecnologia. Nossa engenharia 
vai colocar em prática novas 
formas tecnológicas de cons-
trução de ponte que nunca 
foram utilizadas antes na en-
genharia brasileira”, afirmou 
o governador Rui Costa.

Porta-voz do consórcio 

chinês, o empresário Lin Li 
reforça a expertise das empre-
sas que ficarão responsáveis 
pela obra.  “As acionistas do 
consórcio são as maiores em-
presas do mundo no segmento 
de construção e infraestrutura 
e temos confiança que temos 
experiência suficiente para 
executar bem uma obra como 
a Ponte Salvador-Itaparica”, 
enfatizou.

Novo vetor de desenvol-
vimento

O secretário do Desen-
volvimento do Estado, João 
Leão, ressalta o poder de 
aproximação do equipamen-
to, principalmente quando se 
trata de municípios situados 
ao Sul baiano. “Para se ter 

uma ideia, o município de 
Belmonte ficará 283 quilô-
metros mais perto da capital.  
Esta ponte é um marco no 
desenvolvimento da Bahia”, 
celebrou.

Quando concluída, a Pon-
te Salvador-Itaparica será 
a maior ponte sobre lâmina 
d’água da América Latina e 
contará com duas pistas, cada 
uma delas com duas faixas e 
acostamento, e ainda com um 
trecho estaiado de 860 me-
tros. A previsão é que sejam 
gerados aproximadamente 
oito mil empregos durante a 
construção do equipamento.

De acordo com o secretário 
de Infraestrutura do Estado, 

Marcus Cavalcanti, um novo 
eixo de desenvolvimento será 
criado com a construção da 
ponte. “Hoje, Salvador tem 
duas saídas, uma pela Linha 
Verde e outra pela BR-324. 
Temos do outro lado, na 
Ilha, mais de uma centena 
de municípios que ficarão 
mais próximos e integrados 
à capital. Essa ponte é mais 
do que uma obra de ligação, 
é um vetor de integração e 
desenvolvimento para toda a 
Bahia”, analisou.

Após a conclusão da obra, 
o consórcio chinês ficará res-
ponsável pela manutenção 
e administração do sistema 
pelos próximos trinta anos. 

Com expectativa de atingir 
um fluxo de 28 mil veículos 
por dia já no inicio da ope-
ração, a ponte, em Salvador, 
será acessada na região de 
Água de Meninos. Na Ilha 
de Itaparica, a cabeceira do 
equipamento ficará na região 
da Gameleira. Espera-se que 
o novo equipamento beneficie 
diretamente 4,4 milhões de 
pessoas na Região Metropo-
litana de Salvador, e indire-
tamente, mais de 5,4 milhões 
de baianos em outros 100 
municípios do Recôncavo e 
do Baixo Sul da Bahia.

A solenidade de assinatura do contrato aconteceu na Governadoria

Campanha McDia Feliz 
contribuiu para o 
Transplante de Medula
Óssea do Martagão

O programa de Transplante 
de Medula Óssea (TMO) do 
Hospital Martagão Gesteira foi 
implantado com recursos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e com o apoio de diversos doa-
dores. Um deles foi justamente 
a campanha McDia Feliz do 
Instituto Ronald McDonald, 
quando os baianos, por meio 
da compra de sanduíches, 
ajudam a instituição filantró-
pica a obter financiamento 
necessário para projetos como 

o TMO. É que toda a renda ob-
tida é revertida para projetos 
de instituições que trabalham 
com crianças com câncer, 
como o Martagão.

Baianos, organizações e 
empresas ainda podem aju-
dar na edição deste ano do 
McDia Feliz, que ocorrerá no 
próximo 21 de novembro. O 
tíquete antecipado custa R$ 17 
e a venda está sendo realizada 
na lojinha virtual do Hospital 
(https://lojinha.martagaoges-
teira.com.br/) e em sua sede, 
assim como por meio dos 
voluntários do Martagão. Ele 
pode ser trocado por um Big 
Mac no dia 21/11. É possível 
comprar, também, o voucher 
virtual, novidade nesta campa-
nha, por meio de e-commerce 
do Instituto Ronald McDonald 
(http://www.giftty.com.br/
mcdiafeliz/mcd/HMG).

“É por causas como a do 
Transplante de Medula Óssea 
que a gente pede o apoio de 

toda a sociedade para o McDia 
Feliz, esta importante campa-
nha que nos ajuda a oferecer 
este procedimento para crian-
ças de todo o estado. Desta 
forma, evitamos que elas e 
suas famílias tenham que se 
deslocar para outros estados, 
enfrentando filas e, durante 
meses, ficando afastadas do 
convívio social de onde moram 
e dos seus parentes”, ressalta 
o presidente do Conselho da 
Liga Álvaro Bahia Contra a 
Mortalidade Infantil (entidade 
mantenedora do Martagão), 
Maurício Martins.

Para Martins, apesar das 
restrições da pandemia, a 
participação dos voluntários 
do hospital, na venda dos 
tíquetes está sendo fundamen-

tal. “Todos já sabem que nada 
no Martagão é feito sozinho. 
Somos uma soma de forças. 
Neste quesito, a participação 
dos voluntários é muito im-
portante, porque nos ajuda a 
realizar importantes ações que 
nos permitem expandir nossos 
serviços”, acrescenta.

TMO
No total, já há 10 pacientes 

do hospital na fila de espera, 
com quadro clínico de indica-
ção para o procedimento de 
transplante. O custo de cada 
paciente, no entanto, é de 
R$ 123 mil, mas o Martagão 
trabalha com um déficit de R$ 
100 mil. O SUS repassa R$ 23 
mil. “Esse é o nosso grande de-
safio. Se houvesse viabilidade 

econômica, não haveria neces-
sidade de todo esse esforço de 
uma instituição filantrópica. 
O próprio mercado de saúde 
já estaria fazendo. É justa-
mente onde há a inviabilidade 
econômico-financeira que faz 
com que esse serviço deixe de 
ser realizado e que corrobora 
para a mortalidade infantil”, 
frisa o presidente da Liga Ál-
varo Bahia, Carlos Emanuel 
Melo.

A fim de tentar superar 
o déficit, o hospital atua em 
diversas frentes: redução dos 
custos com a repetição do 
procedimento e ganho de 
eficiência operacional; sen-
sibilização das autoridades 
que fazem gestão do SUS, no 
sentido de melhorar a receita; 

e a mobilização das pessoas, 
empresas e organizações para 
se somarem à causa da saúde 
da criança e, por meio de do-
ações, ajudarem o Martagão a 
manter seus propósitos.

O TMO foi viabilizado por 
meio de um conjunto de doa-
dores. Além do recurso desti-
nado pelo SUS e da campanha 
McDia Feliz, o novo procedi-
mento é resultado também da 
ajuda dos baianos e da apli-
cação de recursos derivados 
dos shows da cantora Ivete 
Sangalo, realizados pelas Vo-
luntárias Sociais da Bahia, que 
possibilitaram a reforma do 
andar onde estão localizados 
os leitos de transplante.

Por Anderson Sotero

Saiba como ajudar na edição 2020

O prefeito reeleito Pitagoras votou na Escola do Sesi

Centenas de crianças são 
atendidas Martagão
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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 Es-
tados Unidos da América 
(TDA - USA Trade and Deve-
lopment Agency) completou 
recentemente um estudo 
sobre orçamento rodoviário 
em sete (7) países do Sudeste 
Europeu, concluindo: “En-
quanto uma média de 4% dos 

orçamentos governamentais 
existentes era requerido para 
manter malhas rodoviárias 
primárias e secundárias em 
condições adequadas, na 
realidade menos do que 1% 
era despendido.  Na maioria 
dos países da região os fun-
dos 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 es-
tabilizante 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 cus-
to de aplicação bem como 
requerer equipamentos de 
construção rodoviária con-
vencionais 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

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 Plano 
Decenal de Expansão de 
Energia 2019-2029, divul-
gado no dia 11 de fevereiro 
pelo Ministério de Minas e 
Energia (MME), que ainda 
prevê um investimento de 
R$ 2,34 trilhões 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 
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

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

CHURRASCARIA DA BRANCA

Rod. 522 Km 6 - Caroba - Em frente à FAC -  Candeias-Ba.
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#Escrita Contábil 
#Fiscal #Pessoal

A operadora CVC voltou a ofe-
recer pacotes de viagens para 
Porto Seguro, no sul da Bahia. 
A retomada das atividades, 
interrompidas temporaria-
mente por conta da pandemia 
da Covid-19, aconteceu no 
último dia 31 de outubro, no 
início do feriado prolongado 
de Finados. Os dois voos fre-
tados para clientes CVC - os 
primeiros desde março - ti-
veram origem em São Paulo e 
trouxeram 360 turistas à Costa 
do Descobrimento.

Neste feriado, a cidade tem 
ocupação de 70% dos leitos dos 

Terminal turístico de Maragojipe 
será requalificado com recursos 
do Prodetur Nacional Bahia

Porto Seguro volta a receber 
voos fretados pela CVC

meios de hospedagem, que, se-
gundo a Secretaria Municipal 
de Turismo, é a taxa máxima 
permitida na atual fase do 
protocolo de biossegurança 
adotado por Porto Seguro para 
o retorno do turismo. O mes-
mo índice foi registrado nos 
feriados da Independência (7 
de setembro) e Nossa Senhora 
Aparecida (12 de outubro).

“Este é um recomeço sim-
bólico e importante para a 
região e a Bahia como um 
todo, pois estamos voltando a 
receber voos nacionais e inter-
nacionais. Os empreendimen-

tos estão cumprindo rigorosos 
protocolos de biossegurança 
a fim de proporcionar uma 
experiência positiva nesse mo-
mento de pandemia”, afirma o 
secretário de Turismo do Es-
tado da Bahia, Fausto Franco. 
Assim como outros destinos 
baianos, a cidade da Costa do 
Descobrimento tem grande 
potencial para atividades ao ar 
livre e com opção de distancia-
mento entre pessoas.

Verão
A expectativa é de que o 

fluxo seja ampliado com a 
proximidade do verão. A CVC 
já anunciou que Porto Seguro 
será o destino com mais voos 
fretados na alta estação. Serão 
10 frequências semanais de 19 
de dezembro a 31 de janeiro de 
2021, o equivalente a 40% das 
operações do período. Os voos 
partirão de cidades como São 
Paulo, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Londrina, Brasília e 
Goiânia, o que vai proporcio-
nar uma alavancada no turis-
mo numa das regiões mais 
importantes do estado.

A CVC já anunciou que Porto Seguro será o destino 
com mais voos fretados na alta estação

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

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

Foi assinada, no último dia 16 
de novembro, a ordem de ser-
viço para início da execução da 
reforma do terminal turístico 
de Maragojipe. A obra integra 
o escopo do Prodetur Na-
cional Bahia, que contempla 
outras 12 intervenções náu-
ticas e uma cultural na Baía 
de Todos-os-Santos. Gerido 

pela Secretaria de Turismo 
da Bahia (Setur) e financiado 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), o 
programa visa ao fomento do 
turismo náutico e cultural na 
região.

A empresa PJ Construções 
e Terraplanagem Ltda. terá 
10 meses para a realização do 

serviço, incluindo implantação 
de novo atracadouro flutuan-
te, reforma do píer fixo e da 
edificação existentes, além 
da requalificação urbanística 
e paisagística do entorno do 
terminal, com área de 804,70 
metros quadrados. O valor 
deste investimento é de cerca 
de R$ 5,4 milhões.

As intervenções do progra-
ma são divididas em três lotes. 
Além de Maragojipe, obras 
estão sendo realizadas em 
Salvador (Marina da Penha, 
Solar do Unhão), Candeias, 
Ilha de Itaparica (Cacha Prego 
e Itaparica), Jaguaripe, Bom 
Jesus dos Passos, Salinas da 
Margarida, Mutá, Ilha de Maré 
(Botelho) e Cachoeira.

O valor deste investimento é de cerca de R$ 5,4 milhões
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