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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O jornalista, escritor e
radialista  José de Paiva
Netto, estará completan-
do 80 anos de idade no
dia do lança mento do
seu novo livroPágina 4
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Repleto de reflexões de Paz,
belos poemas e orações

O escritor Paiva Netto vai
lançar o livro “A Esperança
não morre nunca”

No último dia 23 de feverei-
ro, foi realizada no plenário
Antônio Pedro, da Câmara
Municipal de Vereadores de
Candeias, sob o comando do
presidente da Casa, vereador
Silvio Correia (PV), a aber-
tura dos Trabalhos Legisla-
tivos da 16° legislatura 2021/
2024.

A sessão contou a presen-
ça de 15 dos 17 vereadores, e
foi iniciada com uma home-
nagem da Casa Legislativa
ao vereador André Luiz Fer-
reira de Araujo, o Junior
CCA, que foi assassinado no
último dia 24 de janeiro.

Na oportunidade, o pre-
feito Pitagoras Ibiapina leu
a sua Mensagem anual, des-
tacando o que foi realizado
pelo seu governo no primei-
ro mandato à frente da Pre-
feitura de Candeias e fazen-
do uma projeção para os pró-
ximos quatro anos.

O Plenario  da Câmara teve o número de conviados reduzido, em função das medias de isolamento social

HEC realiza cirurgia de alta
complexidade para corrigir
anomalia rara de paciente

Com romance e
história de Candeias,
jovem autora
candeiense lançou seu
primeiro livro

Obra do Mestre José de
Paiva Netto fortalece o
ânimo e inspira todos à
renovação diária

O Hospital Estadual da Cri-
ança (HEC) realizou uma
cirurgia de alta complexi-
dade para corrigir uma
anomalia rara no paciente
S.E., de um ano e seis me-
ses. O procedimento é o
primeiro do tipo a ser rea-
lizado no interior do esta-
do pelo SUS. O bebê é por-
tador de extrofia de cloaca,
uma malformação congêni-
ta rara, na qual os tratos
genital, urinário e intesti-
nal ficam expostos para
fora do abdômen.

A obra já está disponível
para compra nas versões
física e digital
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Mulher negra, periférica e
escritora. É assim que a jo-
vem Ariane Sodré se apre-
senta. Com 19 anos e mora-
dora de Candeias, na Região
Metropolitana de Salvador,
ela embarcou no sonho de
ser autora e está lançando
seu primeiro livro, o roman-
ce juvenil “Ah… se não fosse
esse verão!”. O lançamento
aconteceu em uma live no
perfil da autora, na última
sexta-feira (19), às 18h30.

Omédico Jovelino Leão, urologista pediátrico e
diretor clínico do Hospital Infantil Darcy Vargas, em

São Paulo, comandou a cirurgia

Governador Rui Costa anuncia início do

ano letivo na rede estadual de ensino
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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
Página 2

Leia ainda nesta Edição

O início do ano letivo 2020/
2021 na rede estadual de en-
sino está programado para o
próximo dia 15 de março, de
forma 100% remota. O pla-
nejamento foi anunciado
pelo governador Rui Costa e
pelo secretário da Educação,
Jerônimo Rodrigues, no úl-
timo dia 23 e fevereiro. A
volta do ensino no modo
presencial não tem data pre-
vista e está condicionada aos
parâmetros sanitários relaci-
onados à Covid 19 no esta-
do.

Governador Rui Costa - Foto: Mateus Pereira/GOVBA/Arquivo

ecumênicas, você encontra
no livro A Esperança não
morre nunca é um indis-
pensável companheiro, que
conduzirá você ao conforto
e ao esclarecimento espiri-
tual. O lançamento desta
obra ocorrerá em 2 de mar-
ço, quando Paiva Netto
completa 80 anos de vida.

Para outras informa-
ções, siga nas redes sociais
a página oficial do autor
@paivanetto.escritor ou
acesse paivanetto.com. Já
está à venda nas lojas Ame-
ricanas e na Amazon.

Esta obra do Mestre
José de  Paiva Netto, um
dos principais autores de
livros de Espiritualide Ecu-

mênica,  fortalece o ânimo
e inspira a todos à renova-
ção diária.

Jotta Fonseca
é o novo
presidente da
ALASFCON

Escritor Jotta Fonseca

Pag. 8

A Academia de Letras e Artes
de São Francisco do Conde –
ALASFCON,elegeu no último
dia 24 de fevereiro, a nova Di-
retoria e Conselho Fiscal para
o Triênio 2021 a 2024.

O novo presiente é o aca-
dêmico Jotta Fonseca.
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Câmara de Vereadores de Candeias
abre os Trabalhos Legislativos de 2021

Página 6

Foto: Alan Bahia

Mosaic
Fertilizantes
estima
cenário
promissor
para o
agronegócio
em 2021

A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio
combinados, espera um novo
crescimento do mercado bra-
sileiro de fertilizantes em
2021, podendo alcançar pela
primeira vez na história à
marca de 40 milhões de tone-
ladas de produtos vendidos.

Foto: Alberto Coutinho/GOVBA

Plantio de algoão na Bahia
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Por José de Paiva Netto Continuação

Motivação x produtividade

O trabalho aumenta a estima, faz a pes-
soa se sentir útil e importante. É como se
fosse uma peça crucial que faz parte de
uma engrenagem maior que movimenta
o mundo. Mas o trabalho nem sempre é
prazeroso para todos; nem tanto pelo tipo
de função que realiza, mas principalmen-
te pelo ambiente conflituoso e hostil que
mais desmotiva do que inspira e entusi-
asma.

Um dos grandes interesses de uma organização, princi-
palmente numa esfera capitalista é o aumento da produtivi-
dade, do lucro, com o menor custo possível. E, para isso,
muitas empresas veem os funcionários apenas como meros
objetos, máquinas, que possibilitem apenas alcançar as van-
tagens e o estágio de rendimento que elas almejam.

Antigamente o trabalho era bastante mecanizado e todas
as atividades dos funcionários eram voltadas apenas para o
resultado final, pouco importando os aspectos individualiza-
dos, e de saúde mental do trabalhador. Mas estudos recentes
também indicam a importância da valorização da mão de obra
do trabalhador em todos os aspectos. Afinal, trabalhadores
motivados, inevitavelmente, contribuirão para aumentar a
produtividade de suas respectivas organizações.

No entanto, essa motivação deve ser constante, e não ape-
nas para alcançar metas, mas sim para que o trabalho e a
cobrança excessivos não contribuam para o adoecimento psí-
quico do trabalhador. A organização que visa apenas o lucro
prejudicará e muito o desenvolvimento da empresa, visto que,
sem uma mínima motivação, o trabalhador buscará outras
oportunidades. E tal rotatividade excessiva pode afetar os
meios de produção empresarial e, consequentemente, a qua-
lidade do produto final.

Nesse contexto, o papel do psicólogo organizacional é jus-
tamente o de auxiliar no bom andamento da corporação; evi-
tar conflitos, ajudar na motivação e crescimentos das equi-
pes, garantir que as necessidades dos colaboradores sejam
atendidas, além de contribuir para uma melhor comunica-
ção entre funcionários e diretoria.

Nesse jogo de disputas entre motivação e produtividade,
o dirigente competente de uma empresa é aquele que privile-
gia e dá atenção aos seus colaboradores, prezando principal-
mente pela saúde mental dos mesmos. Caso contrário, traba-
lhadores desmotivados produzirão menos, adoecerão mais,
os lucros diminuirão, a empresa irá à falência e o dirigente
empresário poderá voltar a ser mais um trabalhador que pro-
cura uma chance na fila dos desempregados.

Uma história de Amor
Vou contar-lhes esta história, porque
quem disser que não quer ser amado está
doente ou mentindo. Ela começa na
Bahia, cruza o sul do país e tem belo des-
fecho no Rio de Janeiro.

Em 27 de janeiro, meus pais, Bruno
(1911-2000) e Idalina Cecília (1913-1994),
se estivessem entre nós, completariam
mais um ano de feliz casamento.

Peço licença a vocês para narrar o autêntico conto de
amor que ambos viveram, modelo de perseverança e supe-
ração para os que se gostam.

Conheceram-se em Camaçari. Hoje, um dos mais impor-
tantes polos petrolíferos do Brasil. Ele tinha 9 anos de ida-
de. Ela estava com 7. Quando cresceram, a família foi con-
tra o namoro por serem primos. Não que fossem pessoas
ruins, temiam o grau de parentesco. Então, colocaram meu
pai num seminário e mandaram minha mãe, ainda jovem,
para o Rio de Janeiro. Passam-se muitos anos, quando meu
velho, já sem batina, também vai para a Cidade Maravilho-
sa. Entretanto, não a encontra nessa primeira tentativa.
Desiludido, viaja por várias regiões do país, incluído o sul.
Longe de seu verdadeiro amor, volta ao Rio decidido a lo-
calizá-la.

Certo dia, na capital carioca, o querido e consagrado com-
positor e cantor Dorival Caymmi (1914-2008), conhecido
deles desde a infância, topa com seu Bruno e lhe diz, com
seu sotaque bem baiano: “Ô Ioiô, você sabe quem encon-
trei? Idalina!! Ela veio, com uma prima, aqui na rádio.
Está morando na rua Gregório Neves, no Engenho Novo”.
Meu pai não titubeou e dirigiu-se ao endereço indicado por
Caymmi. Chegando lá, foi recebido pela minha tia-avó,
Amália. Ao vê-lo, ela se vira para dentro de casa e chama
em alta voz: “Idalina, o seu primo da Bahia está aqui! Ele
veio casar com você!” E um dado curioso é que, um mês
antes desse reencontro, minha mãe terminara seu noivado
forçado com um médico. Naquele tempo, o poder patriar-
cal era uma parada!

Idalina e Bruno uniram-se em 1940, vinte anos depois
que se viram pela primeira vez. Adivinhem quem foi o pa-
drinho de casamento? O saudoso Dorival Caymmi, privile-
giado marido de Dona Stella Maris (1922-2008) e ditoso
pai de Nana, Dori e Danilo, e que sempre encantou as pla-
teias.

Observando o grande exemplo de meus amados pais,
relembro, com Lícia (1942-2010), minha irmã, algumas
palavras que publiquei em Reflexões e Pensamentos — Di-
alética da Boa Vontade, lançado em 1987: Assim como o
sangue, circulando pelo corpo, oxigeniza e alimenta as cé-
lulas humanas, o Amor, percorrendo os mais recônditos
pontos de nossa Alma, fertiliza-a e a torna plena de vida.
(...) Ao término de tudo, ele — que se expressa das mais

A Fé que impulsiona os
desbravadores do mundo

Tudo é originário do Espírito. O corpo é a nossa vestimenta
provisória. Hoje, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já
trabalha a importância da saúde espiritual. Há muitas pesqui-
sas sérias que indicam como a Espiritualidade influencia o bem-
estar de um indivíduo. E a ferramenta competente a ser movi-
da para alcançarmos a tranquilidade de Alma é, num orbe tão
carente, a prece acompanhada da efetiva ação de
Solidariedade (que sempre deveria nortear o serviço dos go-
vernos), sem o que o exercício da oração — nascida da sintonia
com Deus (ou, para os que não têm crença religiosa, da vivên-
cia dos mais elevados sentimentos) — somente poderia, em
certos casos, transformar-se em mais uma execrável personi-
ficação de egoísmo. Para melhor entendimento da Fé espiritu-
al e socialmente ativa, cunhei a expressão Fé Realizante: aquela
que nos une aos Poderes Superiores, pacifica a nossa Alma e
nos motiva a realizar o Bem na sociedade. A Fé Realizante é,
portanto, a que impulsiona os desbravadores do progresso no
mundo, impedindo a estagnação das comunidades. O seu de-
ver é criar e agir num ambiente sem intolerância, que vem sen-
do, pelos séculos, um dos maiores tormentos da humanidade.

Os que se desvirtuam no caminho não servem de referên-
cia. Uma pequena explicação faz-se necessária. Existem pes-
soas especiais pela força da sua crença no Poder Celeste que,
com o simples fato de orar, movem as Forças Divinas, alcan-
çando verdadeiros milagres que solucionam problemas inso-
lúveis à providência humana e curam enfermidades, de forma
a deixar perplexas respeitáveis cientistas. Exemplos desses
notáveis místicos: Padre Pio (1887-1968) e Dom Bosco (1815-
1888), na Itália; Edgard Cayce (1877-1945), nos Estados
Unidos; Djuna, na Rússia; Chico Xavier (1910-2002) e
Padre Antônio Ribeiro Pinto (1879-1963), no Brasil; Theresa
Neumann (1898-1962), na Alemanha; Santa Teresinha do
Menino Jesus (1873-1897), na
França; Lúcia, Jacinta e Francisco, de Fátima, Portugal.
Como curar o corpo

Então, percorramos o sentido contrário da estrada que leva
o homem à doença. Vivamos em ligação com o Pai Celestial.
Não descaiamos nas armadilhas que enfermam o nosso orga-
nismo. E aí tornar-se-á patente, mesmo ao mais cético dos ho-
mens, ou das mulheres, que o respeito às coisas espirituais com-
põe forte elemento para toda a cura. Como já disse, os remédi-
os são mais eficientes onde vige o Amor.

Portaria muda horário de funcionamento
da Câmara Municipal de Candeias

O presidente da Câmara de
Vereadores de Candeias, Sil-
vio Correia, baixou uma Por-
taria no último dia 25 de fe-
vereiro, estabelecendo novo
horário para o funcionamen-
to da Casa Legislativa.

De acordo com a Portaria,
em virtude do aumento no

Candeias ganha novos semáforos
A Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte - SMTT,
iniciou no último dia 24 de fe-
vereiro, o plano de ação emer-
gencial para a otimização do
tráfego. A primeira medida to-
mada foi a substituição dos an-
tigos semáforos por novos, com
tecnologia avançada e inteli-
gente.

A ação visa proporcionar
mais segurança para conduto-
res e pedestres. A substituição
começou no trecho da BA 522,
em frente ao Posto de Combus-
tível Garoupa, próximo a rodo-
viária.  O local foi escolhido
devido ao grande fluxo de veí-
culos, não só dos que trafegam
na região, mas também o gran-
de número de pedestres que

O vice-líder do PP na Assem-
bleia Legislativa da Bahia, de-
putado Niltinho, afirmou que
a escolha do deputado federal
Cacá Leão como o novo líder
dos Progressistas na Câmara
dos Deputados fortalece o
partido na Bahia. Inclusive, o
parlamentar protocolou uma
Moção de Aplauso ao deputa-
do Cacá Leão pela conquista.

“Cacá Leão é um excelente
quadro, um jovem rapaz, mas
já está no segundo mandato e
conhece a dinâmica da Câma-
ra dos Deputados e é um no-
tório articulador político e
sempre está presente nos
grandes debates nacionais. A
Moção de aplausos é o reco-
nhecimento da brilhante atu-
ação do deputado em todos
esses anos dedicados ao povo
baiano sendo um notável po-
lítico que sempre pautou seu
trabalho pela ética e dignida-
de notadamente pela defesa
daqueles que mais precisam”,
disse.

Niltinho também afirma
que o partido na Bahia vive
uma grande fase. “Somos hoje
um dos maiores partidos da
Bahia e da base do governador
Rui Costa. Nas eleições do ano
passado, o PP elegeu 92 pre-
feitos no estado. Em Brasília
temos a terceira bancada na
Câmara dos deputados e qua-
tro senadores eleitos”, frisou
Niltinho.

Uma reunião para viabilizar a
implantação de projetos vol-
tados a empregabilidade no
município de Candeias, foi re-
alizada no Último dia 9 de fe-
vrereiro, entre representantes
das Secretarias de Emprego e
Renda e Indústria de Comér-
cio de Candeias, com a analis-
ta de mercado do Senac, Ely
Araújo e a gerente do órgão,
Delma Santana.

Na oportunidade, foram
apresentados os portfólios dos
cursos de capacitação para
autônomos e ambulantes,
qualificação para o programa
jovem aprendiz, plano de va-

número de casos de contami-
nação pelo novo coronavírus
no município e a necessidade
de redução da circulação de
pessoas nas dependências e
Sessões Plenárias, fica estabe-
lecido que o funcionamento da
Câmara Municipal de Candei-
as será das 08:00h. às 12 hrs.

A Portaria também restrin-
ge, por tempo indeterminado,
o atendimento ao público ex-
terno nos gabinetes e a circu-
lação de pessoas nas depen-
dências do prédio, ficando a
fiscalização por conta da Dire-
toria Administrativa.

Candeias tem apresentado
um número crescente de con-
taminação pelo coronavírus

Presidente Sílvio Correia

atravessam a via para ter acesso
ao centro.

Todo o trabalho faz parte do
plano para o novo ordenamen-
to do trânsito municipal, feito
junto a uma equipe de analistas.
De acordo com a SMTT, a insta-
lação dos semáforos nos pontos
estratégicos vai proporcionar
mais segurança e fluidez no
acesso às ruas da cidade.

Mais segurança no trânsito

Prefeitura de
Candeias busca
parceria com o
Senac

lorização do turismo, acompa-
nhamento das cooperativas de
reciclagem, e apoio a pessoas
em vulnerabilidade social.

O Senac é um dos princi-
pais agentes de educação pro-
fissional voltado para o co-
mércio de bens e serviços do
país. Seu portfólio contempla
cursos presenciais e a distân-
cia, em diversas áreas do co-
nhecimento, que vão da for-
mação inicial, continuada e
pós-graduação, direcionando
o aluno ao planejamento da
sua carreira profissional.

A reunião aconteceu na
na sede da SETRER

Cacá Leão é o no líder do PP
na Câmara dos Deputados

Com relação à Covid-19, o
deputado acredita que o foco
neste momento dos políticos
deve ser concentrar forças à
doença. Ele acrescentou:
“João Leão, ao meu ver, é um
nome fundamental na chapa
majoritária deste grupo vito-
rioso, que está promovendo
desenvolvimento social na
Bahia há 14 anos”, informou.

Com relação ao próximo
pleito, ele afirmou que é as-
sunto para 2022. “Esse é um
momento crítico que precisa-
mos tratar de vacina e do re-
torno no auxílio emergencial.
Ainda vivemos um momento
muito difícil onde precisamos
 socorrer a vida do povo bra-
sileiro. Mas, é claro que nosso
desejo é ter o vice-governador
João Leão (PP) como candida-
to a governador da Bahia. Isso
vai ser tratado na hora certa,
o PT já apresentou legitima-
mente o nome do senador e
ex-governador Jaques Wag-
ner, o PSD deverá apresentar
o nome do senador Otto Alen-
car e o PP na hora certa vai
apresentar seu nome”, con-
cluiu.

Niltinho e Cacá Leão

Aulas remotas

serão reiniciadas

em Candeias

A Seduc, anunciou que as au-
las remotas serão reiniciadas,
a partir de segunda-feira, 15

de fevereiro de 2021, para o
fechamento do ano letivo
2020.

Os agentes da rede muni-
cipal de ensino prepararam as
atividades com o objetivo de
encerrar o calendário letivo,
garantindo o acesso à educa-
ção para todos os alunos.

surpreendentes formas no sublime labor de conduzir os
homens à sobrevivência — vencerá! Prosseguimos acredi-
tando na vitória final do Espírito Eterno do ser humano, “a
Obra Máxima do Criador”, na definição de Alziro Zarur
(1914-1979).
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CONTO

Por Evandro Barbosa

Evandro Barbosa é aposentado

da Justiça do Trabalho

Mosaic Fertilizantes abre inscrições para

Programa Cultivando Conhecimentos

Focada em diversidade e desenvolvimento contínuo,
companhia abre oportunidades para profissionais

graduados com no mínimo dois anos de experiência

A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores empresas do se-
tor de agromineração no Bra-
sil e no Mundo, está com as
inscrições abertas para o Pro-
grama Cultivando Conheci-
mentos 2021, que busca pro-
fissionais graduados e com, no
mínimo, dois anos de experi-
ência profissional para refor-
çar seu time de talentos.

Ao todo são dez vagas para
atuar nas cidades de São Pau-
lo, Uberaba (MG), Araxá
(MG), Rondonópolis (MT),
Rosário do Catete (SE) e Ca-
jati (SP) nas áreas de opera-
ção de fosfórico, operação de
fertilizantes e nutrição ani-
mal, beneficiamento de miné-
rio, excelência operacional,
planejamento de lavra, opera-
ção de mina, digital, recursos
humanos e acesso a mercado.

As inscrições podem ser
feitas até 21 de março no site
h t t p : / /
www.mosaicco.com.br. Po-
dem se candidatar pessoas
que tenham concluído sua
graduação até dezembro de
2018 em Engenharias (quími-
ca, minas, mecânica, elétrica,
automação, civil, produção,
industrial, ambiental, meta-
lúrgica ou afins), ciências da
computação, tecnologia da in-

Pegando Feira

-      Ô menino!... ô menino!... Aos poucos uma senhora bem
vestida dirigia-se a uma pessoa que não sabia quem seria.
Devido a insistência, olhei em sua direção e ela, para confir-
mar, disse:
-      É com você mesmo que estou falando.

Como a orientação que recebíamos em casa era para não
falar com estranhos, permaneci na defensiva, esperando sa-
ber a razão porque aquela senhora tão distinta queria comi-
go.

Então foi que ela perguntou: você pega feira?
De início fiquei em dúvida, após uma ligeira hesitação,

lembrei que poderia ganhar um dinheiro para ir ao cinema,
respondi: pego.
-   Ótimo!
-    Tá vendo aquela cesta? Com algumas coisas dentro? Pode
pegar e me seguir.

Assim procedi. Incialmente não foi difícil. Só lamentei
não ter uma rodilha (rolo feito de pano para apoiar objetos
levados na cabeça) como faziam os meninos que semanal-
mente desenvolviam esta atividade para completar a renda
familiar.

Àquela época, os carrinhos de mão feitos em metal eram
uma raridade. Alguns carregadores que os possuíam, perce-
bia-se que eram feitos artesanalmente, em madeira, inclusi-
ve as rodas e, em algumas localidades eram denominadas
“galeotas,” talvez por parecer um pequeno barco.

Seguia a contratante em todos seus passos. Foi aí que
percebi que ela usava do mesmo critério usado por dona
Maria, sua mãe. Consistia em percorrer toda a extensão da
feira livre a procura de frutas, legumes e tubérculos mais
baratos.

Inicialmente fiquei impressionado com a grande memó-
ria da compradora para os números.

Após atingir o final da feira, voltava ao início para resol-
ver comprar um molho de aipim ou fatia de abóbora um, ou
dois centavos mais baratos. Essa prática era bastante exaus-
tiva. Tornava-se cada vez mais penosa a medida que o peso
da cesta ia aumentando. Era um vai vem infindável. O peso
estava se tornando insuportável para uma criança que não
passava dos 35 quilos.

A senhora não demostrava qualquer sensibilidade no to-
cante ao peso suportado pelo carregador estreante.

A sensação era que o pescoço estava entrando no peito.
Resisti. Não reclamei. Afinal, a quantia necessária para a
compra do ingresso ao cinema estava garantida.

A única preocupação era saber onde ficava a residência
da agora considerada carrasca.

Finalmente, após diversas idas e vindas, as compras es-
tavam concluídas.

A distância a percorrer não era tão grande. O que inco-
modava eram as paradas frequentes que a impiedosa mu-
lher fazia para falar com conhecido ali outro aqui.

A essa altura, a distância que era pouca tornou-se quase
intransponível. O pescoço começou a doer, arder e nada da
casa chegar.

A dor estava se tornando insuportável, quando a mulher
disse: é logo ali, projetando o lábio inferior à frente, estabe-
lecendo a distância de sua casa.

Finalmente chegamos! Era uma casa das mais ricas do
bairro.

Pensei: lavei a jega! Imaginando a quantia que iria rece-
ber. Esqueci a dor. Foi aí que descobri que não tinha mais
forças para colocar a cesta no local indicado.  Não fosse a
ajuda de uma jovem, teria jogado tudo no chão.

Graças a Deus estava terminado aquele suplício.
Imediatamente, a senhora, sacou da bolsa uma cédula

de dois cruzeiros.
Olhei meio decepcionado, passei a mão no pescoço dolo-

rido.
Coloquei vagarosamente a cédula no bolso.
O ingresso para o cinema custava 7.
Não fui ao cinema e nunca mais peguei feira.

formação, matemática, física,
estatística, economia,
administração, marketing, co-
municação e psicologia.

A Mosaic Fertilizantes bus-
ca profissionais que possam
contribuir para a diversidade
e inovação dentro da compa-
nhia e, dessa forma, permitir
o fortalecimento do pipeline
de talentos e,
consequentemente, o cresci-
mento sustentável da compa-
nhia. “Trabalhar em conjunto,
engajar e empoderar nossos
funcionários é uma priorida-
de. Por isso, o candidato con-
tará com uma trilha de desen-
volvimento focada em capaci-
tação técnica e comportamen-
tal, que proporcionará vivên-

cia e visão de toda a cadeia do
negócio, além de ações volta-
das à capacitação de lideran-
ça, para que estes profissio-
nais se desenvolvam”, desta-
ca Luciana Landgraf, gerente
sênior de Gestão de Talentos
da Mosaic Fertilizantes.

O processo de seleção, que
será feito de forma virtual,
contará com testes de inglês e
análise de adequação cultural
e técnica dos candidatos com
o perfil da empresa, que bus-
ca por profissionais diversos,
engajados, focados em inova-
ção, conectividade, tomada de
decisão, criatividade e resili-
ência.

Os candidatos seleciona-
dos terão a oportunidade de

liderar projetos, estabelecer
conexões e interagir com di-
versos stakeholders, além de
participar de mentorias com
seus gestores.

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes

Com a missão de ajudar o
mundo a produzir os alimen-
tos de que precisa, a Mosaic
atua da mina ao campo. A
empresa entrega cerca de 27,2
milhões de toneladas de ferti-
lizantes ao ano para 40 países,
sendo uma das maiores pro-
dutoras globais de fosfatados
e potássio combinados. No
Brasil, por meio da Mosaic
Fertilizantes, opera na mine-
ração, produção, importação,
comercialização e distribuição
de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas agríco-
las, ingredientes para nutrição
animal e produtos industriais.
Presente em dez estados bra-
sileiros e no Paraguai, a em-
presa promove ações que vi-
sam transformar a produtivi-
dade do campo, a realidade
dos locais onde atua e a dis-
ponibilidade de alimentos no
mundo.

Fonte:

CDN Comunicação

Paramais informações,visite
www.mosaicco.com.br.

Presidente Sílvio Correia
comanda a Sessão de
Abertura dos Trabalhos
Legislativos na Câmara de
Vereadores de Candeias

O presidente da Câmara,
Silvio Correia, fez ques-
tão de enfatizar a força
do Legislativo Municipal

O Plenario  da Câmara teve o número de conviados reduzido, em função das
medias de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus

Na manhã do último dia 23
de fevereiro, foi realizada no
plenário Antônio Pedro, da
Câmara Municipal de Vere-
adores de Candeias, sob o
comando do presidente da
Casa, vereador Silvio Correia
(PV), a abertura dos Traba-
lhos Legislativos da 16° le-
gislatura 2021/2024.

A sessão contou a presen-
ça de 15 dos 17 vereadores, e
foi iniciada com uma home-
nagem da Casa Legislativa
ao vereador André Luiz Fer-
reira de Araujo, o Junior
CCA, que foi assassinado no
último dia 24 de janeiro.

Em seu discurso, o presi-
dente da Câmara de Candei-

as, Silvio Correia, enfatizou
a força do legislativo muni-
cipal e reiterou o compro-
misso da Câmara com o
povo. Silvio ainda reforçou
que ao longo desse biênio
2021/22, o Poder Legislati-
vo irá trabalhar em parceria
e de forma harmônica, po-
rém com independência,
com o Executivo Municipal
para o desenvolvimento de
Candeias.

Aos pares do legislativo,
o presidente destacou a plu-
ralidade do parlamento, e
que todos os vereadores te-
rão nele um homem de diá-
logo e transparência, que
não medirá esforços para

contribuir com o fortaleci-
mento e a unidade da Casa
do Povo.

Ao prefeito de Candeias,
o presidente Silvio Correia
disse que irá administrar a
Câmara de forma igualitária
e garantiu que se for para o
bem de Candeias, dará go-
vernabilidade ao Executivo
Municipal.

Mensagem do Executivo
Respeitando a harmonia

entre os Poderes, o prefeito
de Candeias, Pitágoras Ibia-
pina, proferiu a mensagem
do Executivo, destacando os
quatro primeiros anos da
gestão nas áreas de Infraes-

trutura, Educação e Assis-
tência Social. Bem como, as
medidas adotadas no com-
bate ao coronavírus no mu-
nicípio.

A sessão teve uma peque-
na participação do público,
por conta da pandemia do
novo coronavírus. Prestigia-
ram a Sessão de Abertura al-
gumas autoridades civis e
militares, além de funcioná-
rios e assessores da Câmara,
respeitando todos os proto-
colos de saúde.

Estiveram presentes os
vereadores: Diego Maia
(PL), Pastor Adaílton Sales
(REPU), Rosana de
Bobó(PODE), Gil
Soares(PP), Jorge da
JM(SD), Irmão Valmir (PL),
Ró Salomão(PODE), Ivan do
Prateado (Avante), Robinho
(Avante), Kal de
Bené(Avante), Tânia Batis-
ta( DEM), Amiga Jú (DEM),
Rita Loira (PP) e Val
Enfermeiro(PP).

O vereador Valdir Cruz
não compareceu à sessão,
por suspeita de Covid-19,
cumprindo a Quarentena,
enquanto aguarda resultado.

Já a vereadora, Alcione
CICA, por questões médicas
de um familiar não pôde par-
ticipar da sessão inaugural.

As sessões ordinárias na
Câmara Municipal de Can-
deias vão continuar aconte-
cendo nas treças e quintas -
feiras
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Passar muitas horas em fren-
te ao computador, tablets e
smartphones pode causar
uma série de problemas à saú-
de, entre eles, a síndrome do
túnel do carpo, doença que
tem como sintomas formiga-
mento, sensação de choque,
dor e fraqueza nas mãos e bra-
ços.

“Normalmente essa neuro-
patia ocorre principalmente
por causa do esforço repetiti-
vo, mas também está associa-
da a quedas, tumores e infla-
mações, como a artrite reuma-
toide. Qualquer tipo de com-
pressão do nervo mediano no

A infraestrutura turística do
município de Mata de São
João, na Costa dos Coqueiros,
ganha novos equipamentos,
com a reabertura, no último
dia 11 de fevereiro, do museu
do Castelo Garcia D’Ávila, em
Praia do Forte, e a construção
de uma ciclovia em trecho que
liga essa localidade ao distri-
to de Imbassaí. Outra novida-
de é a assinatura de ordem de
serviço para a construção do
Centro de Atendimento ao Tu-
rista – CAT, que será instala-
do em Imbassaí.

Os detalhes das obras e
projetos, além de outros as-
suntos relacionados à infraes-
trutura do município, foram
tratados durante reunião en-
tre o secretário estadual do
Turismo, Fausto Franco, e o

secretário de Turismo de Mata
de São João, Alexandre Ros-
si, na sede da Secretaria de
Turismo da Bahia – Setur-BA.

Com inovações tecnológi-
cas e conteúdo multimídia de
alta resolução, o museu do
Castelo Garcia D’Ávila ofere-
ce uma nova experiência aos
visitantes, com maior intera-
tividade e mais informações
sobre a cultura e a história lo-
cais. O destaque é a saga dos
Garcia D’Ávila, fundadores da
segunda casa fortificada do
Brasil.

O Castelo ficará aberto
para visitações das 10 às 16
horas, de quarta a domingo.
Os ingressos custam R$ 30,
inteira, e R$ 15, meia.

A ciclovia, em fase adian-
tada de construção, está no

trecho entre a Praia do Forte
e a portaria do Iberostar, e
permitirá uma rota mais tran-
quila e segura próxima à linha
da praia.

O Centro de Atendimento
ao Turista – CAT, que será
construído pela Secretaria de
Infraestrutura da Bahia –
Seinfra, com ordem de servi-
ço assinada na quarta-feira,
terá mais de mil metros qua-
drados e incluirá espaço para
convenções com capacidade
de 600 lugares, receptivo para
turistas e salas para pequenas
reuniões de negócios.

“É um equipamento im-
portante para atender os tu-
ristas que circulam pelo Lito-
ral Norte, além de oferecer
espaço para palestras, requa-
lificações e eventos de negóci-
os, entre outros”, diz o secre-
tário Fausto Franco.

Na reunião, ele conversou
também com Alexandre Ros-
si sobre a possibilidade de in-
cluir a igreja da vila de Praia
do Forte no projeto de reati-
vação dos sinos de igrejas da
Bahia. Com a inauguração dos
sinos da Basílica da Conceição
da Praia, no último domingo
(7), são sete os templos de Sal-
vador que têm os equipamen-
tos reativados, além de um em
Trancoso.

HEC realiza cirurgia de alta complexidade
para corrigir anomalia rara de paciente

O procedimento é o primeiro do tipo a ser realizado
no interior do estado pelo SUS

O Hospital Estadual da Crian-
ça (HEC) realizou uma cirur-
gia de alta complexidade para
corrigir uma anomalia rara no
paciente S.E., de um ano e seis
meses. O procedimento é o
primeiro do tipo a ser realiza-
do no interior do estado pelo
SUS. O bebê é portador de ex-
trofia de cloaca, uma malfor-
mação congênita rara, na qual
os tratos genital, urinário e
intestinal ficam expostos para
fora do abdômen.

Para realizar o procedi-
mento cirúrgico que durou
sete horas, na última quinta-
feira, a Liga Álvaro Bahia Con-
tra a Mortalidade Infantil, en-
tidade que gerencia o HEC,
convidou o médico Jovelino
Leão, urologista pediátrico e
diretor clínico do Hospital In-
fantil Darcy Vargas, em São
Paulo.

Leão afirma que se tratou
de um caso bastante comple-
xo. “No caso do paciente, a
parede anterior do abdômen
não se formou completamen-
te. E para que a gente conse-
guisse colocar a bexiga para

dentro do abdômen e fechar a
parede, nós precisamos secci-
onar os ossos da bacia. Para
tanto, realizamos um procedi-
mento chamado osteotomia
anterior dos ilíacos. Após a ci-
rurgia, a criança está evoluin-
do satisfatoriamente”, ressal-
ta o urologista pediátrico.

O presidente da Liga Álva-
ro Bahia, Carlos Emanuel
Melo, destaca a importância e
o ineditismo da cirurgia feita
pelo HEC, uma unidade da

Secretaria de Saúde do Esta-
do (Sesab) sob contrato de
gestão com a entidade. “Quan-
do o assunto é tratar de crian-
ças, o HEC traz, na sua histó-
ria, a marca do pioneirismo.
Em outros tempos, nossos pe-
quenos pacientes eram força-
dos a se deslocar para outros
centros a fim de ter acesso aos
tratamentos mais sofistica-
dos”, frisa.

S.E. já havia feito, em ju-
lho de 2019, uma primeira in-

tervenção cirúrgica, no Hospi-
tal Martagão Gesteira, unida-
de da Liga Álvaro Bahia. “No
período perinatal, o paciente
precisou de uma primeira
abordagem na extrofia de clo-
aca, logo após ter nascido.
Naquela época, a meta era ga-
rantir a vida. Fizemos aquela
intervenção na UTI Neonatal
do Martagão. Agora, por mo-
rar numa região próxima ao
HEC, ele foi submetido com
sucesso ao segundo procedi-
mento que objetiva recons-
truir as estruturas pélvicas”,
acrescentou o presidente da
entidade.

A família do bebê é natu-
ral de Antônio Cardoso, mu-
nicípio da região metropolita-
na de Feira de Santana. “Es-
tou muito feliz. Graças a Deus,
a cirurgia foi um sucesso.
Agradeço muito à equipe que
fez a cirurgia. Meu filho está
bem. Está ocorrendo tudo
dentro do esperado. Agora, é
aguardar sua recuperação”,
destacou a mãe do paciente,
Claudicia Santos.

Por Anderson Sotero

Uso excessivo de celular pode
causar Síndrome do Carpo

Entre os principais sintomas estão formigame

canal do carpo, localizado en-
tre a mão e o antebraço, pode
desencadear essa síndrome”,
explica o ortopedista Marcio
Santana, criador do programa
Envelhecimento Saudável e
especialista em Clínica da Dor.

Em seu estado mais avan-
çado, a síndrome do carpo
pode fazer com que a pessoa
tenha dificuldade para execu-
tar tarefas simples como segu-
rar uma xícara, apertar um
botão ou, até mesmo, enfiar
uma agulha.

O tratamento, geralmente
envolve anti-inflamatórios,
injeções de corticoides ou ci-
rurgia, mas pequenas mudan-
ças na rotina podem ajudar na
prevenção.  

“Ajustar o ângulo do te-
clado do computador, fazer
exercícios da ginástica labo-
ral de forma regular, traba-
lhar sempre com o punho ali-
nhado ao antebraço, evitar
posições que alonguem de-
mais o pulso e o excesso de
atividades manuais em dis-
positivos móveis estão entre
algumas medidas que podem
ajudar a prevenir”, relata o
especialista.

Dr. Marcio Santana

No último dia 3 de fevereiro,
o deputado estadual Angelo
Almeida, o prefeito de Madre
de Deus, Dailton Filho, e a se-
cretária municipal de Educa-
ção, Rita Matos, participaram
de reunião com o secretário

Deputado Angelo Almeida e prefeito
Dailton Filho participam de reunião na
Secretaria Estadual de Educação

estadual de Educação, Jerôni-
mo Rodrigues.

Na oportunidade, Dailton
apresentou as demandas da
cidade, dentre as quais a refor-
ma e ampliação do Colégio
Estadual Antônio Balbino e

cursos de qualificação para os
profissionais da Educação.
“Estamos aqui buscando for-
talecer os laços com a secre-
taria para juntos realizarmos
um trabalho efetivo que resul-
te em grandes melhorias para
a população de Madre de
Deus”, disse.

O deputado Angelo refor-
çou a importância dos inves-
timentos na área e da parce-
ria Estado e Município deter-
minante para o desenvolvi-
mento das cidades do interi-
or. “A Educação é a porta prin-
cipal para a mudança. E o pre-
feito Dailton trabalha firme
nisso”, afirmou.  

O secretário Jerônimo se
comprometeu a avaliar, junto
com o município, os investi-
mentos necessários e disponi-
bilizar projetos e programas
que podem ser implantados
na rede municipal para pro-
porcionar melhorias para os
estudantes da cidade.

Dentre outras demandas, o prefeito Dailton Filho quer
a  ampliação do Colégio Estadual Antônio Balbino

Novos equipamentos incrementam
turismo em Mata de São João

Fonte: Asom / Setur/Ba

Fausto Franco se reuniu com o secretário de Tu-
rismo de Mata de São João, Alexandre Rossi

Desde o último dia 12 de feve-
reiro, a comunidade LGB-
TQIA+ da Bahia passou a ter
disponível mais um canal de
atendimento para denúncias,
reclamações e solicitações de
atendimento jurídico, psicoló-
gico e de serviços sociais.

O CPDD-LGBT, órgão da
Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento
Social da Bahia (SJDHDS),
visa oferecer atendimentos
mais eficientes e humanizados
por meio do WhatsApp (71) 9 Por Helder Azevedo

Centro de
Promoção e
Defesa dos
Direitos LGBT
da Bahia oferece
novo canal de
atendimento

9606-5505. Os atendimentos
são realizados de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, por
ordem de chegada e por grau
de emergência. 

Após a triagem, as solicita-
ções serão distribuídas para as
equipes técnicas para realiza-
ção do serviço.

Para Renildo Barbosa, co-
ordenador do CPDD-LGBT, o
objetivo é facilitar o atendi-
mento e oferecer suporte para

todos, principalmente, por
causa da pandemia.

“Queremos chegar cada
vez mais perto da população
LGBTQIA+ e a tecnologia vai
nos auxiliar. Esse é mais um
aliado para chegar aos jovens
que estão em isolamento so-
cial e que precisam de um su-
porte jurídico, psicológico ou
simplesmente uma orienta-
ção”, sinaliza Renildo.

Foto: Ilustração

Das terras longínquas da Mãe
África ao território brasileiro,
o creme de tutano sempre se
revelou uma substância bené-
fica às madeixas, e teve sua
fórmula protegida por gera-
ções e sacralizada pela ances-
tralidade, segundo tradição
oral conservada pela família
de Dona Maura Silva Santana,
avó paterna da cantora Már-
cia Short.

A artista resgatou da sua
infância as memórias de
quando sua avó se reunia em

Márcia Short transforma
receita ancestral em
produto de beleza

Por Helder Azevedo

família para desenvolver essa
receita valiosa que se transfor-
mou em um produto de cos-
mético.

Feitas por mãos pretas, o
Creme de Tutano Vovó Mau-
ra mantém a tradição até os
dias de hoje. O produto tem
uma base pura retirada da
medula óssea do boi, sem ou-
tros variantes. Após extração,
a substância passa por um
processo de limpeza e higieni-
zação, aquecimento em ba-
nho-maria e em seguida é co-

ado. Ao esfriar, o produto é
batido, e depois de aerado,
chega à etapa final do proces-
so.

O tutano é um ativo bas-
tante eficiente para tratar ca-
belos enfraquecidos e quebra-
diços. Rico em colágeno, ele
tem o poder de fechar as esca-
mas dos fios do cabelo, aju-
dando a distribuir a oleosida-
de natural por todo o compri-
mento, amaciando, deixando-
os mais flexíveis, resistentes e
revitalizados.

Todo o processo da criação
do Creme de Tutano Vovó
Maura é artesanal. O proces-
so de transformação da subs-
tância em um produto de be-
leza dura em média cinco dias
e é produzido em Salvador. As
encomendas podem ser solici-
tadas por meio do
perfil @tutanoartesanal no
Instagram.

Cantora Márcia Short
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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

Correias Industriais
Molas para Carretas e Vans

 Ar Condicionado - Travas Elétricas
Motores e Bombas

Mangueiras Hidráulicas -
Alinhamento de Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
 PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Com romance e história de Candeias, jovem
autora candeiense lançou seu primeiro livro
Mulher negra, periférica e es-
critora. É assim que a jovem
Ariane Sodré se apresenta.
Com 19 anos e moradora de
Candeias, na Região Metropo-
litana de Salvador, ela embar-
cou no sonho de ser autora e
está lançando seu primeiro li-
vro, o romance juvenil “Ah…
se não fosse esse verão!”. O
lançamento aconteceu em
uma live no perfil da autora,
na última sexta-feira (19), às
18h30.

O livro traz a trama de In-
grid, uma jovem que vive en-
tre as cidades de Candeias e
Madre de Deus e enfrenta os
típicos dilemas da chegada da
vida adulta: o desafio de in-
gressar em uma faculdade pú-
blica, os problemas familiares,
o primeiro relacionamento
amoroso e, em meio a tudo
isso, a surpresa de um novo
amor.

“Ingrid é uma jovem negra
que, assim como eu e tantas
outras meninas baianas, tem
a vida o tempo todo lhe exigin-
do coragem. Tenho certeza
que o leitor, independente da
geração, vai se identificar de
alguma forma, não só com os
personagens, mas com as si-
tuações vividas por eles, os

desafios e os lugares que são
palco para essa história. Tra-
zer representatividade é um
dos motivos que mais me or-
gulha nesse livro”, conta a au-
tora.

A trama de verão se passa
nas ruas de Candeias e nas
praias de Madre de Deus. Mas
as cidades não são apenas pal-
co das aventuras de Ingrid,
elas fazem parte de todo o en-
redo. Enquanto a personagem
enfrenta seus desafios, ela
descobre a história e apresen-
ta ao leitor aspectos culturais
das cidades.

O surgimento do Arrocha,
a história e a relação de Can-
deias com o petróleo, a popu-
lar festa do “Toma Sopa”, tudo
isso está presente no livro e
não só ajuda a descrever os
locais por onde Ingrid transi-
ta, mas faz dessas cidades per-
sonagens de destaque na his-
tória. E a população de Madre
de Deus e Candeias já está na
expectativa de se ver e ver sua
terra representada nas pági-
nas de “Ah… se não fosse esse
verão”!.  

“A forma como as pessoas
de Candeias e Madre têm
abraçado o livro chega até a
me assustar um pouco, porque

quando eu comecei a escrever
pensava em meus amigos e
família lendo, e agora vejo ou-
tras pessoas chamando de
nossa história, nosso livro,
nossa autora. Sinto um acolhi-
mento enorme e percebo que
o livro tem estimulado orgu-
lho da cidade, do nosso jeito,
das nossas semelhanças. Isso
é maravilhoso”, revela Ariane.

Diante desse acolhimento,
a autora já decidiu que ele terá
uma continuação. Mas até lá,
os leitores podem adquirir a
versão física ou digital de
“Ah...se não fosse esse verão!”

através do
site www.ocapitulo.com.

Quem é Ariane Sodré
Filha e sobrinha de profes-

soras, Ariane cresceu ao lado
da escrita e da leitura. O so-
nho de ser escritora parecia
ser ambicioso demais para
uma jovem moradora do dis-
trito de Passagem dos Teixei-
ras, em Candeias, mas não
abandonava Ariane. Ela cres-
ceu, ingressou em uma facul-
dade e, em um determinado
dia, decidiu que não deixaria
mais seu sonho para depois.
Com papel e caneta em mãos
literalmente, Ariane começou
a escrever. Foram dias com
pulso doendo, dias escreven-
do a mão 150 páginas do que
seria seu primeiro romance
lançado, “Ah… se não fosse
esse verão”. Como uma mu-
lher preta e periférica, Ariane
sabe da importância da repre-
sentatividade. Por isso, seu li-
vro traz como protagonista
uma jovem negra, que enfren-
ta típicos desafios da juventu-
de baiana. E sobre o futuro, a
jovem autora só tem uma cer-
teza: continuar escrevendo e
representando.

A obra já está disponível
para compra nas versões
física e digital e será em
uma live no perfil da
autora

Por Mariana Bamberg

A Marina da Penha, no bairro
da Ribeira, em Salvador, já
tem 60% das obras concluí-
das. A requalificação do equi-
pamento náutico está inclusa
no escopo do Prodetur Bahia,
que beneficia 18 municípios
do entorno da Baía de Todos-
os-Santos. Sob a responsabi-
lidade da Secretaria de Turis-
mo do Estado da Bahia (Se-
tur), o programa é financiado
pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

No último dia 23 de feve-
reiro, o secretário de Turismo
do Estado, Fausto Franco, vi-
sitou a obra, que inclui a cons-
trução de restaurante, cafete-
ria, prédio administrativo, pe-
quenos auditórios, rampa de
acesso, flutuantes e mais de
140 vagas para embarcações,
divididas entre secas e molha-
das, dentre outros. O equipa-
mento está inserido em uma
área de 5,4 mil metros quadra-
dos, sendo 2 mil deles de área
construída.

“Além moderna, a Marina
da Penha vai oferecer estrutu-
ras adequadas para a chegada

e guarda dos barcos, bem
como para a recepção dos vi-
sitantes. Esta via servirá como
mais uma rota para quem de-
sejar desfrutar das belezas e
atrativos da Cidade Baixa, a
exemplo da própria Ribeira e
da Igreja do Bonfim, fomen-
tando comércio e serviços na
região”, explicou Fausto, des-
tacando que o valor do inves-
timento no local é de aproxi-
madamente R$ 20 milhões.

Ao todo, a Baía de Todos-
os-Santos está recebendo uma
intervenção cultural (Museu
Wanderley Pinho, em Candei-
as) e 13 intervenções náuticas,
dentre elas, 4 marinas (Penha,
em Salvador; Salinas da Mar-
garida; Itaparica; e Cacha Pre-
gos, em Vera Cruz).

Requalificação da Marina
da Penha já tem 60% das
obras concluídas

O Museu Araújo Pinho,
em Caboto, está sendo
restauradopelo Prodetur

Uso de ureia como fonte de
nitrogênio traz vantagens
ao produtor rural

Por Flávio Bonini*

O uso de fertilizantes nitrogenados é fundamental para o de-
senvolvimento de plantações saudáveis e de alta produtivi-
dade em diferentes culturas. O nitrogênio é o nutriente mais
exigido pelas plantas e, apesar de estar presente na atmosfe-
ra em seu formato molecular, a maior parte dos organismos
vivos não consegue fixá-lo. Por isso, outras fontes são utili-
zadas para sua aplicação na agricultura.

Segundo o Ministério da Economia, em 2018, o Brasil
importou 9,2 milhões de toneladas fertilizantes nitrogena-
dos. Desse volume, o nutriente em formato de ureia repre-
sentou 62% das importações, superando as opções de sulfa-
to de amônio, 26%, e nitrato de amônio, 12%.

A procura por ureia como fonte de nitrogênio por parte
do produtor rural é comum pela alta concentração do nutri-
ente, melhores condições de manuseio e maior disponibili-
dade no mercado. Por outro lado, a utilização da ureia con-
vencional pode gerar perdas na lavoura por conta da volati-
lização de gás amônia, dependendo das condições e do local
de aplicação, que fazem com que as plantas não absorvam o
nitrogênio.

Entre as opções mais modernas para suprir essa de-
manda por aplicação eficiente de nitrogênio, está a linha
Excellen, da Mosaic Fertilizantes, produto altamente con-
centrado e estabilizado com inibidor de urease, que reduz
perdas por volatilização. Outras vantagens que podem ser
observadas são a redução de custos com armazenagem, me-
lhora no manejo operacional e diminuição do potencial de
queima de folhas.  O produto é ideal para os mercados de
cana-de-açúcar, café, citrus, entre outros. Sua fórmula com
ureia estabilizada, aumenta a eficiência do uso de nitrogê-
nio, além de facilitar operações e gerar maior versatilidade e
segurança no manejo dos produtos.

Vantagem da linha Excellen
*Menor perda de nitrogênio por volatilização.
*Ganhos com espaços para armazenagem e amplia a

janela entre o recebimento e uso do produto.
*Otimiza tempo de regulagens, abastecimento, apli-

cação e limpeza de equipamentos.
*Melhora o manejo dos fertilizantes e reduz perdas

de produto durante o manuseio.
*Diminui o potencial de queima de folhas das lavou-

ras nas aplicações realizadas a lanço.

Aplicação inteligente
Além de buscar produtos que ofereçam tecnologia de

ponta, com aditivos capazes de minimizar os danos e o im-
pacto na rentabilidade, é importante que o agricultor tam-
bém esteja familiarizado com o conceito dos 4Cs do manejo:
aplicação da fonte certa, na dose certa, na época certa, e no
lugar certo.

Para auxiliar o produtor na tomada de decisão sobre
a adubação, a Mosaic Fertilizantes conta o aplicativo “Nu-
trição de Safras” (https://www.nutricaodesafras.com.br/),
desenvolvido para facilitar as análises de solo feitas por agri-
cultores e profissionais agrônomos.

Disponível gratuitamente em versões web, IOS e An-
droid, a plataforma faz recomendação dos nutrientes neces-
sários e, com base nesse dado, os fertilizantes que devem ser
utilizados para garantir lavouras mais eficientes, produtivas
e sustentáveis.

*Flávio Bonini é engenheiro agrônomo e gerente de
serviços técnicos da Mosaic Fertilizantes.

BARÃO EMPREENDIMENTOS

A Barão Empreendimentos é
um grupo de empresas admi-
nistrado pelo experiente em-
presário Walfredo Barão
Melo Teixeira, que atua em
Candeias e em toda região nos
mais diversos setores da econo-
mia, sempre
comprofissionalismo,
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

O Braseiro

#Pratos Deliciosos

#Massas #Churrascos

#Saladas #Doces

#Sucos & Sobremesas

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

RESTAURANTE

A Melhor Comida a Quilo da Região

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 uma Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

ACESSE

www.jornalocandeeiro.com.br
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A prefeita de Cachoeira, Eli-
ana Gonzaga, assinou no úl-
timo dia  13 de fevereiro a or-
dem de serviço autorizando o
início da obra de construção
do Terminal Náutico de Ca-
choeira, após reunião com o
Sub-secretário de Turismo
do Estado, Benedito Braga,
representantes da empresa
Pejota, responsável pela
obra, o chefe do Departa-
mento de Turismo, Carlos
Eduardo Morais, o secretário
de Relações Institucionais,
Cleber Brito, e o chefe de Ga-
binete, Robson Tadeu. Após
a assinatura da ordem de ser-
viço, a prefeita visitou o local
de obras em comitiva.

O terminal terá um inves-
timento em torno de R$3,3
milhões e contará com ponte
de acesso, ponte móvel e flu-
tuante principal. O projeto
prevê ainda a requalificação
urbanística e paisagística de
seu entorno, que inclui jar-

Buscando melhorar as insta-
lações da unidade do Serviço
de Atendimento ao Cidadão
(SAC) no município de Can-
deias, o secretário Carlos Mar-
tins articulou uma reunião
com o titular da secretaria de
Administração da Bahia,
Edelvino Góes e o empresário
Antônio Augusto Ulm, dono
do Shopping Candeias.

No encontro,  na Saeb, em
Salvador, Carlos Martins ex-
plicou que a transferência do

A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio
combinados, espera um novo
crescimento do mercado bra-
sileiro de fertilizantes em
2021, podendo alcançar pela
primeira vez na história à
marca de 40 milhões de tone-
ladas de produtos vendidos.

O otimismo se justifica pe-
los excelentes resultados das
safras de grãos, pelo preço das
commodities agrícolas no
mercado internacional e a
taxa de câmbio, que estimu-
lam o agricultor a investir
mais em tecnologias de nutri-
ção do solo. No ano passado,
o mercado de fertilizantes ex-
perimentou um salto de 6%,
passando de pouco mais de
36,2 mil toneladas vendidas,
em 2019, para cerca de 38,5
mil toneladas.

“A rentabilidade positiva
do produtor de grãos quanto
em outras culturas, como
cana, café e citros, o real des-
valorizado e as taxas de juros

Mosaic Fertilizantes estima cenário
promissor para o agronegócio em 2021

Boa relação de troca, incentivada pelo preço das commodities e relação

cambial positiva, estimula agricultor brasileiro a investir em fertilizantes

baixas são um incentivo para
a compra de fertilizantes”, ex-
plica Eduardo Monteiro,
vice-presidente comercial da
Mosaic Fertilizantes.

De acordo com o executi-
vo, esse cenário positivo favo-
rece a relação de troca para o
agricultor, que está no me-
lhor patamar dos últimos três
anos, em aproximadamente
12 sacas de soja por tonelada
por fertilizantes, por exemplo
–comparado a 14 toneladas
por tonelada em 2020 e 18
toneladas por tonelada em
2019.

“Temos identificado um
adiantamento das compras
maior de fertilizantes em re-
lação ao ano passado, princi-
palmente para produtores do
Centro-Oeste, do Maranhão,
do Tocantins e do Piauí”, afir-
ma Monteiro.

A relação de troca positi-
va e as boas perspectivas para
o agronegócio brasileiro tam-
bém estimulam a compra de
fertilizantes de alta perfor-

mance, que trazem ganhos de
produtividade ainda mais re-
levantes. Em 2020, Mosaic
Fertilizantes registrou um
crescimento de 30% nas li-
nhas de nutrição de alto de-
sempenho. O portfólio de
companhia inclui a Linha
Performa, lançada recente-
mente, de altíssima tecnolo-
gia, que confere Macro e Mi-
cronutrientes em uma única
solução, contribuindo assim
para um melhor rendimento
operacional e melhor distri-
buição de nutrientes. A linha
contempla 5 produtos: Per-
forma NEO, Performa Plus,
Performa Ultra, Performa
Full e Performa HF. Os re-
sultados de desempenho da
novidade, validados por ins-
tituições de ensino e pesqui-
sa independentes, apontam
para potencial de incremen-
tos de produtividade que po-
dem passar de 10%.

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes

Com a missão de ajudar o
mundo a produzir os alimen-
tos de que precisa, a Mosaic
atua da mina ao campo. A em-
presa entrega cerca de 27,2
milhões de toneladas de ferti-
lizantes ao ano para 40 países,
sendo uma das maiores pro-
dutoras globais de fosfatados
e potássio combinados. No
Brasil, por meio da Mosaic
Fertilizantes, opera na mine-
ração, produção, importação,
comercialização e distribuição
de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas agríco-
las, ingredientes para nutrição
animal e produtos industriais.
Presente em dez estados bra-
sileiros e no Paraguai, a em-
presa promove ações que vi-
sam transformar a produtivi-
dade do campo, a realidade
dos locais onde atua e a dis-
ponibilidade de alimentos no
mundo. Para mais informa-
ções, visite
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook, Instagram e
LinkedIn.

dins, iluminação pública e
obras de drenagem das águas
pluviais para preservar toda
a pavimentação.  A conclusão
está prevista para o primeiro
semestre de 2021. 

A obra será executada
pela empresa Pejota, através
do Prodetur Nacional, e fi-
nanciada pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID).

Além do terminal de Ca-
choeira, outras 11 obras de in-
fraestrutura náutica estão
sendo realizadas na Baía de
Todos-os-Santos, entre mari-
nas, atracadouros e termi-
nais.

Fonte:

CDN Comunicação

Prefeita Eliana Gonzaga
assina ordem de serviço
da obra de construção do
terminal náutico de
Cachoeira

Por Pedro Castro

Ordem de serviço assinada

Posto do SAC de Candeias poderá ser
transferido para o Shopping da Cidade

posto do SAC para um local
com melhor infraestrutura,
que oferece mais segurança e
comodidade ao cidadão é um
pleito antigo dos moradores
de Candeias e também irá be-
neficiar a população de Madre
de Deus, São Francisco do
Conde e outros municípios
dos arredores e que utilizam
o SAC.

“O shopping está localiza-
do em um das entradas da ci-
dade, o que é um facilitador

importante para o usuário,
além disso, uma nova estrutu-
ra irá adequar a unidade de
Candeias ao padrão SAC, que
vemos em Salvador e demais
regiões da Bahia”, declarou
Martins.

Para o secretário Góes,
essa é uma proposta interes-
sante e possível. “Uma equipe
técnica da SAEB irá até Can-
deias na próxima semana, va-
mos fazer um projeto e estu-
do de viabilidade”, afirmou o
secretário.

Para Antônio Ulm, a reu-
nião foi animadora e deixou as
portas abertas para o projeto.
“Estamos saindo daqui bas-
tante otimistas, agora é traba-
lhar para que as coisas possam
ser concretizadas”, disse ele,
que esteve acompanhado por
Flávio Ulm.

O SAC de Candeias atende,
além do município, as cidades
de São Francisco do Conde,
São Sebastião do Passé e Ma-
dre de Deus.

No último dia 11 de feverei-
ro, o deputado estadual An-
gelo Almeida, acompanhado
do prefeito de Andaraí, Wil-
son Cardoso, esteve em reu-
nião na Secretaria de Educa-
ção do Estado da Bahia
(SEC) com o chefe de gabi-
nete Cézar Lisboa. Na opor-
tunidade, foi discutida a
reestruturac’aÞo para que o
Ensino Fundamental 1 e 2 e
o Ensino Meìdio do municiì-
pio entrem no programa de
tempo integral, além da im-
plantação de cursos técnicos
profissionalizantes e de qua-
lificação para jovens e adul-
tos.

“O sonho do nosso prefei-
to é ambicioso: fazer da
Educac’aÞo de Andaraí o
melhor ensino puìblico do
Brasil. Vamos sonhar juntos,
trabalhar por ele e vencer as
etapas para atingirmos essa
ousada e brilhante meta. A

A humanidade está vivencian-
do um período de profundas
transformações no mundo. O
cenário de isolamento social
causado pela pandemia do
novo coronavírus e a restrição
de muitas das atividades roti-
neiras dão a impressão de que
a situação saiu do controle. 

Sem perceber, muitos to-
mam como verdade a ideia de
que nada podem fazer para
ajudar, atraindo pelo pensa-
mento a sensação de insegu-
rança e de medo, que podem
aprofundar os desafios e sofri-
mentos. 

Diante dessa realidade,
como a Esperança pode con-
tribuir para melhorar nosso
dia a dia? A resposta para esse
e para outros questionamen-
tos que surgem neste período
você encontra no livro A Es-

perança não morre nunca, do
escritor Paiva Netto.

A obra, no formato digital,
foi estudada por milhares de
leitores em mais de 30 países
desde quando foi disponibili-
zada gratuitamente pelo au-
tor, no início da pandemia do
novo coronavírus. Numa visão
propositiva, de como reagir
ante os desafios, Paiva Netto
apresenta inúmeros recursos
que podem trazer profundas
transformações, como por
exemplo: “A Alma carece de
constante estímulo à prática
das Boas Obras. Por que dizer
aos jovens que não alimentem
a Esperança? Se o nobre idea-
lismo não sobreviver, o que
lhes sobrará? Um campo aber-
to para o esmorecimento. To-
dos percebem que, num mun-
do globalizado, o mal que
acontece lá (onde quer que
seja esse lá) poderá atingir-
nos bem aqui”.

O brado que consta no tí-
tulo da obra — A Esperança
não morre nunca! — nasceu,
na década de 1980, quando o
autor assistiu a um jovem di-
zer na televisão que havia per-
dido a esperança na vida. No
exato momento, compôs uma
música para contrapor essa
ideia; e estas palavras inspira-
ram as inúmeras páginas es-
critas por ele, que ganharam
o mundo, em vários idiomas.

Com seu permanente entu-
siasmo no Bem, Paiva Netto

imprimiu neste livro sua expe-
riência de mais de 65 anos de-
dicados a um reconhecido e
notável trabalho ecumênico e
humanitário, por meio de um
diálogo fraterno com seus lei-
tores, como é possível confe-
rir nesta convocação à juven-
tude: “Jovens, jamais se es-
queçam de que amanhã vocês
envelhecerão também... Se
quiserem manter a chama da
Esperança, a mesma feição
juvenil, o vigor, apesar das
naturais rugas do tempo e dos
sempre belos cabelos brancos,
pratiquem o Bem. Não há ou-
tro caminho. É o Espírito que
fortalece o nosso ânimo, que
nos concede a beleza eterna da
simpatia. Não existe melhor
cosmético do que a consciên-
cia tranquila”.

Repleto de reflexões de
Paz, belos poemas e orações
ecumênicas, você encontra no
livro A Esperança não morre
nunca é um indispensável
companheiro, que conduzirá
você ao conforto e ao esclare-
cimento espiritual. O lança-
mento desta obra ocorrerá em
2 de março, quando Paiva
Netto completa 80 anos de
vida. Para outras informações,
siga nas redes sociais a pági-
na oficial do autor
@paivanetto.escritor ou aces-
se paivanetto.com. Já está à
venda nas lojas Americanas e
na Amazon.

O escritor Paiva Netto vai lançar o
livro “A Esperança não morre nunca”

Obra do Mestre José
de Paiva Netto
fortalece o ânimo e
inspira todos à
renovação diária

Prefeito Wilson Cardoso e deputado
Angelo Almeida querem em Andaraí o
melhor ensino público do Brasil

cidade já está no caminho e
os grandes feitos de Wilson
no município já são reconhe-
cidos pelos andaraienses e
têm fama pela Bahia”, afir-
mou o parlamentar.

Lisboa se comprometeu a
enviar um técnico da Educa-
ção à cidade no dia 24 de fe-
vereiro, para conhecer a re-
alidade local e fazer um di-

agnóstico da situação. Para
a oferta dos cursos de quali-
ficação, serão agendadas
reuniões com outras secreta-
rias, como a de Desenvolvi-
mento Rural (SDR) e do Tra-
balho, Emprego, Renda e
Esporte (Setre) que já ofere-
cem aulas em outros muni-
cípios.

Fonte: Ascom/Dep. Angelo Almeida

Ao lado da estátua de Castro
Alves, no Centro Histórico de
Salvador, e de frente para a
Baía de Todos-os-Santos, o
Palácio dos Esportes, perten-
cente ao Estado da Bahia, será
vendido para dar lugar a um
novo empreendimento turísti-
co. O projeto de lei, que prevê
a alienação do imóvel, foi
aprovado na Assembleia Le-
gislativa, em sessão realizada
na quinta-feira (11), e segue
para a sanção do governador
Rui Costa.

De acordo com o secretá-
rio de Turismo do Estado,

Palácio dos Esportes vai
virar hotel, em Salvador

Fausto Franco, após a publi-
cação da anuência do gover-
nador, o prédio passará por li-
citação pública nos moldes da
Lei Estadual de Licitações
(9.433). Somente devem par-
ticipar do certame empresas
interessadas na aquisição do
imóvel para a criação de em-
preendimento turístico. “Isso
vai colaborar com a implanta-
ção de um polo de luxo na área
central de Salvador, juntando-
se aos vizinhos Fera Palace e
Fasano e valorizando o con-
junto arquitetônico e cultural
do Centro Histórico”, explica.

Exemplar da art decó, o
Palácio dos Esportes foi inau-
gurado em 1930, no lugar do
Theatro São João (incendiado
em 1923), e ocupa área de
mais de 1,6 mil metros qua-
drados, numa das regiões
mais visitadas da capital bai-
ana.

Exemplar da art decó, o
Palácio dos Esportes foi
inaugurado em 1930

O secretário Crlos Martins participou da reunião

Angelo Almeida e Wilson Cardoso, pelo chefe de ga-
binete da Secretaria de Eucação, Cézar Lisboa

Fonte: Ascom/LBV
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Georgem Moreira da Silva
CRC 15210 - BA

Rua Santo Antônio
Esquina com a 13 de Maio, 1º Andar

Fone: (71) 3601-2089 / 8876-1871(ZAP)
Candeias-Bahia

#Escrita Contábil
#Fiscal #Pessoal

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

CRO/BA 3130

  Convênio
PETROBRAS

Ortodontia & Implantes

Rua do Cajueiro, 121 - Centro -

Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Bahia

Fonte: Ascom / Setur/Ba

Foto: Arquivo O Caneeiro

Definitivamente o futuro das organizações passa por
uma mudança de postura e realinhamento das estraté-
gias de ação. O mundo pós Covid-19 traz novos desafi-
os, mas sinaliza velhos problemas que as organizações
não estavam sabendo lidar. Pois bem. A falta de plane-
jamento estratégico ou pelo menos a falta da aplicabi-
lidade deste nas ações de gestão, nos diversos setores
governamentais e não governamentais sinalizados por
um retrocesso na economia e a dificuldade de lidar com
os novos processos reabre uma velha discussão.  Por
que as organizações têm tanta dificuldade em aplicar o
planejamento estratégico? Várias respostas poderiam
ser dadas, mas não é a questão de teorizar e sim de apli-
car. Então sem apontar culpados ou justificar ações
vamos sintetizar o que será necessário para a sobrevi-
vência e o sucesso das organizações no cenário mundi-
al a partir de 2021.

É necessário que as próprias organizações projetem
e aprendam com a nova realidade. A coordenação des-
te processo deve ser feita por pessoas das próprias or-
ganizações, com ou sem apoio de agentes externos. In-
dependente da natureza da organização deve-se levar
em conta a “cultura”. Seja ela num contexto local ou
mercadológico. Tomando por exemplo os municípios
que são a menor unidade da federação. Percebe-se que
em sua grande maioria não possuem ou não geram re-
ceita suficiente para a manutenção dos serviços bási-
cos e essenciais como: saúde, educação, saneamento
básico, geração de emprego e renda e administração
de serviços. Isso ocorre por vários motivos. Seja o ama-
dorismo administrativo ou a total politização dos car-
gos estratégicos da administração pública.

Num mundo globalizado onde a “Cyber Cultura”
predomina, não cabe administrar a coisa pública com
amadorismo. Precisamos e devemos assumir os pro-
gramas de treinamento e formação de gestores com a
finalidade de atender às principais competências ge-
renciais. Não basta ser empreendedor e inovar, é pre-
ciso ser assertivo e eficaz.  Não basta informatizar os
serviços e manter os processos analógicos. Temos que
sistematizar, digitalizar e reorganizar todo conjunto
para aproveitar ao máximo.

A profissionalização dos serviços públicos passa por
uma despolitização e desburocratização. Os aplicativos
podem ser utilizados como ferramentas de gestão se
bem utilizados e programados com esta finalidade. In-
formatizar não significa ficar refém das tecnologias,
pois devemos levar em conta os problemas que são oca-
sionados quando um sistema entra em colapso. Mas
inegavelmente são mais rápidos, e bem mais simples
de resoluções do que a burocracia analógica e anacrô-
nica a qual estamos acostumados a lidar.

O estado empreendedor será a nova maneira de as-
sumir as responsabilidades nos processos de retoma-
da de crescimento e geração de renda dos municípios.
Para isso eles deverão contar com uma gestão profissi-
onal e os serviços públicos devem passar por uma in-
formatização para que sejam mais rapidamente detec-
tados os principais riscos e possíveis soluções para as
secretarias e serviços prestados ao público. Assim o
gestor bem antenado deve imediatamente se debruçar
sobre seu planejamento estratégico para um plano de
gestão profissionalizada. Não cabe mais a politização
dos serviços públicos num mundo globalizado. Temos
que inovar e garantir a qualidade dos serviços. E quan-
to às organizações da iniciativa privada o caminho é
semelhante, mas os desafios são bem menores. O que
cada empresa deve buscar e se especializar cada vez
mais em não apenas um, mas em uma gama de servi-
ços essenciais para garantir a sustentabilidade. Inova-
ção vem de (Inovar + Ação). Esta é a receita para o su-
cesso das organizações no mundo pós Covid-19.

Contatos -  E-mail: genivaldosantos13@gmail.com
WhatsApp: (71)99248-4720

No último dia 12 de fevereito,a
Prefeitura Municipal de Can-
deias, através da Secretaria de
Esporte e Lazer, promoveu o
encontro de gamers do jogo
League of Legends, na Biblio-
teca Pública Professora Dali-
la Baptista. Estiveram presen-
tes jovens do grupo Wog Can-
deias, na Ilha Digital da bibli-

oteca. Os jovens cumpriram
todas as recomendações da
coordenação local para prote-
ção contra o coronavírus.

O Secretário de Esporte e
Lazer do município, Robert
Costa, falou sobre a importân-
cia do evento. “Estamos na era
digital, por isso, é necessário
estabelecer um elo com o pú-

blico do esporte eletrônico,
valorizando esta prática, atra-
vés de competições, munici-
pais, que nos levarão a regio-
nais e estaduais, cada vez mais
comum neste ramo”, disse.

Costa contou ainda que a
Prefeitura, através da Secreta-
ria, tem em vista a democrati-
zação do esporte, para o alcan-
ce de espaços e para a amplia-
ção da prática no município,
com a inclusão do maior nú-
mero de pessoas. Ele anteci-
pou que a Sesla promoverá um
campeonato virtual de League
of Legends com os jovens do
Wog Candeias. A duração do
evento será de três dias, com
fases eliminatórias já previs-
tas para o início do mês de
março.

O grupo Wog Candeias já
realizava campeonatos virtu-
ais, de forma autônoma, des-
de 2015. A equipe composta
por 15 jovens, dos quais oito
estiveram presentes, falou so-

Foi realizda no último dia 8 de
fevereiro, na Prefeitura Muni-
cipal de Candeias, uma reu-
nião para a discussão do pro-
jeto “Histórias Memórias e
Acervos do Memorial das Bai-
anas de Acarajé”, que será re-
alizado no município e em
toda região metropolitana no
mês de março. O projeto visa
oferecer também orientações
e capacitação às baianas de
acarajé da cidade.

O encontro foi conduzido
pelo Chefe de Gabinete, Fili-
pe Magno. Ele representou o
prefeito, Dr. Pitágoras Ibiapi-
na. Foram recebidas a coorde-
nadora da Associação Nacio-
nal das Baianas de Acarajé,
Mingau, Receptivo e Similares
– ABAM, Rita Santos, a repre-
sentante do Ska Reggae, Lua-
na Osvaldo, e o representante
da Abam em Candeias, Ruben
do Malê. Estiveram presentes

Chefe de Gabinete da
Prefeitura de Candeias
se reúne com
representantes da
Associação das
Baianas de Acarajé

Na oportunidade, foi discutido um plano para
definira capacitação dessas profissionais

ARTIGO

 Por Genivaldo Santos

O mundo pós Covid e o
futuro das organizações

Genivaldo Santos é professor e Mestre em Educação

Fonte e Foto: Ascom/PMC

Secretaria de Esporte de Candeias promove

encontro com gamers na Biblioteca Municipal

bre a importância e o acesso
que tiveram a Ilha Digital, es-
paço onde ficam 30 computa-
dores da biblioteca.

“Espero que, através deste
espaço, mais jovens da nossa
cidade tenha acesso às mídias
digitais. Ficamos muito felizes
após o contato da Secretaria
de Esporte e Lazer, abrindo
um leque de oportunidades
para todos do projeto. Fiquei
impressionado pela estrutura
do espaço e espero que todos
os candeenses tenham a opor-
tunidade de conhecer”, disse
Lucas Araújo, morador do
bairro Santo Antônio.

O estudante e morador do
bairro do Malembá, Kelvi Vi-
eira, de 19 anos, participou de
competições em nosso estado,
dentre elas o Campeonato Re-
gional Nordestão, o Campeo-
nato Game Polito e o Campe-
onato Salvador de League of
Legends.

Fonte e Foto: Ascom / PMC

o superintendente de Cultura
do município, Carlos Alberto
Santos, e a representante da
Vigilância Sanitária, Ana Ma-
tos.

Durante o diálogo, Luana
lembrou da importância da
Lei Aldir Blanc para o apoio da
cultura no município. Já Rita
falou sobre a necessidade de
oportunizar o conhecimento
para as Baianas de Acarajé,
por meio do decreto que regu-
lamenta a profissão. “É impor-
tante a divulgação desse docu-
mento para que as profissio-
nais conheçam seus direitos e
deveres”, ressaltou.

Magno enfatizou a impor-
tância das baianas de acarajé
do município e que as aten-
ções, tanto do setor cultural
quanto da Vigilância Sanitária
estão sendo dadas às profissi-
onais. “Cuidamos para que
elas também recebessem o

auxílio municipal na crise da
pandemia e estamos com a vi-
gilância para dar as orienta-
ções que elas precisarem para
continuarem trabalhando
com segurança”.

Em Candeias, além do de-
creto que regulamenta a pro-
fissão, existe a Lei Municipal
n° 1.146/2018, que institui o
dia 25 de novembro como Dia
Municipal das Baianas de
Acarajé.  Ao todo, são 64 bai-
anas no município, sendo que
20 são cadastradas na associ-
ação.

SOBRE O CURSO
O projeto tem a parceria do

Sebrae, da Coca Cola e da pla-
taforma da Fiesc, Crescermos
Juntos, para o oferecimento
do curso “Reprodução dos Sa-
beres, Fazeres e Identidade”,
que será voltado exclusiva-
mente para Baianas de Acara-

jé da Bahia, devidamente ca-
dastradas na ABAM.

As inscrições podem ser
feitas até 19 de fevereiro, atra-
vés do e-mail
baianas@baianas.org ou pelo
número (71) 3322-9674, nos
quais também são oferecidas
maiores informações. O resul-
tado das inscrições será divul-
gado no dia 22 de fevereiro e
os nomes serão divulgados no
instagram: @oficiodasbaia-
nasdeacaraje.

As aulas do curso serão
ministradas de 1º a 19 de mar-
ço, na Biblioteca Pública
Profª. Dalila Baptista. Serão
três semanas de aulas com a
carga horária de 20 horas de
segunda à sexta das 7h às 13h.
Ao final do curso, 20 baianas
registradas na ABAM, serão
presenteadas com um tabulei-
ro.
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Academia de Letras de São Francisco
do Conde elege nova Diretoria

A Academia de Letras e Artes
de São Francisco do Conde –
ALASFCON, realizou na últi-
ma quarta-feira, dia 24 de fe-
vereiro, a eleição da nova Di-
retoria e Conselho Fiscal para
o Triênio 2021 a 2024. A as-
sembleia realizada de forma
Virtual, foi bastante prestigi-
ada e contou com a presença
de 75% dos seus membros
Efetivos, que tem direito a
voto, além dos membros ho-
norários.

A chapa foi eleita por una-
nimidade e ficou assim defini-
da: Presidente, o Poeta e es-
critor Jotta Fonseca; Vice-
Presidente, o radialista Atila
Santana; Secretária, a profes-
sora e escritora Ana Clara Fer-
reira; Tesoureiros, a artesã
Zenilda e o Professor João
Gualbeto.

Além da Diretoria Execu-
tiva, também foi eleito o Con-
selho Fiscal formado pela Pro-
fessora Alva Célia, o músico
Milton Primo e o Artista Plás-
tico Antônio Carlos kauê.

Robert Alexandre, secretá-
rio de Cultura de São Francis-
co do Conde e também mem-
bro da academia, participou
da eleição e desejou boa sorte
à Diretoria eleita.

A Academia de Letras es-
tará no próximo mês comple-
tando 10 anos de fundada, e é
uma entidade formada por
professores, escritores e artis-
tas,  eleitos com muito crité-

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Salvador, Geraldo
Júnior (MDB), afirmou  que a
primeira Casa legislativa entre
as capitais deste país, teve en-
tre seus quadros personalida-
des que marcaram a história
política do Brasil, destacando-
se Cosme de Farias, Eliana
Kertész, Waldir Pires e tantos
outros.

Segundo o parlamentar,
atualmente, em seu terceiro
mandato como vereador, Ed-
valdo Brito, que já passou por
todas as provas políticas e aca-
dêmicas, de uma vida dedica-
da ao bem servir, é o destaque
atual da Câmara Municipal de
Salvador.

“O decano do Legislativo
Municipal já foi prefeito e vice-
prefeito de Salvador, secretá-
rio de estado e dos municípios
de Salvador e São Paulo. Na
academia, alcançou todos os
títulos possíveis. Além disso, é
autor de diversas obras jurídi-
cas utilizadas nas academias
de todo o mundo e tantos ou-
tros artigos”, destacou Geral-
do Júnior.

Para o parlamentar, ter Ed-
valdo Brito como colega e prin-
cipal conselheiro na vida públi-
ca e como amigo é motivo de
orgulho.

“Não faço nada sem a anu-
ência do professor Edvaldo.
Tenho-o como um alicerce ju-
rídico imprescindível no de-
sempenho de nossas ativida-
des típicas e atípicas, pois ter
ao nosso lado, uma personali-
dade da grandeza de Edvaldo
Brito, é um luxo para poucos”,
disse.

Edvaldo Brito coordenou
nos anos de 2016 e 2017, a Re-
forma do Regimento Interno,
com algumas alterações na Lei
Orgânica. Na Reforma do Re-
gimento foram inseridas as
novas formas de atuar na Câ-
mara Municipal, acompanhan-
do sempre o Congresso Nacio-
nal que é o principal parâme-
tro para os municípios.

“A Constituição Federal é o
principal lastro para que acon-
teçam essas atualizações e isso
tem sido feito com muito cui-
dado pelo professor Edvaldo
Brito”, ressaltou o presidente
da Casa.

De acordo com Geraldo Jú-
nior, não tem ninguém melhor
do que o professor Edvaldo

O acadêmico Jotta Fon-
seca foi leito presidente

Em função da pandemia, a assembleia que elegeu a
nova diretoria da ALASFCON foi de froma remota

rio dentre os pensadores da
sociedade franciscana, que
tem uma atuação efetiva na
produção cultural e na forma-
ção de opinião.

Para Jotta Fonseca, novo
presidente ALASFCON, o mu-
nicípio ainda carece de entida-
des organizadas para discutir
o seu desenvolvimento. “São
Francisco do Conde é berço
cultural do recôncavo, com
um acervo inclusive humano
de valor inestimável que pre-
cisa ser preservado e ter  visi-

bilidade”, pontuou Jotta, que
informou a data da Posse da
nova Diretoria, prevista para
31 de março, dia do aniversá-
rio de Mario Augusto Teixei-
ra de Freitas, franciscano
ilustre, fundador do IBGE e
patrono da Academia.

Nós do Jornal O Candeei-
ro, também rendemos nossas
homenagens aos eleitos e em
particular ao seu Presidente
Jotta Fonseca que é nosso co-
lunista e faz parte da história
desse periódico.

“Edvaldo Brito é o alicerce
jurídico da Câmara
Municipal de Salvador”,
afirma Geraldo Júnior

Geraldo Jr. e Edvaldo Brito

Por Pedro Castro

Brito para assimilar os parâ-
metros mundiais de moderni-
zações legislativas, desde o
seu planejamento até a apro-
vação final.  

“Escolhi com muita segu-
rança o professor Edvaldo
para comandar toda a nossa
área jurídica e legislativa. O
professor comanda uma das
mais importantes comissões
da Câmara  que é a de Legis-
lação Participativa; é membro
titular da CCJ e Procurador
Parlamentar. Todas essas fun-
ções do professor foram esco-
lhidas de forma personalíssi-
ma por este presidente pela
confiança e capacidade desse
mestre”, frisou.

O parlamentar afirmou
ainda que Edvaldo Brito já
propôs a revisão da Lei Orgâ-
nica, parcialmente alterada
ainda que em pequena pro-
porção, contando sempre com
a ajuda de toda a Casa.

“É de grande necessidade
que a lei mais importante do
município seja atualizada e
modernizada em sua inteire-
za, numa demonstração ine-
quívoca que como legislado-
res, os vereadores de Salvador
devem, com muita disposição,
implantar, no menor espaço
de tempo possível, o aprimo-
ramento global da Lei Orgâni-
ca de Salvador”, disse.

“O que se espera de uma
Casa Legislativa é justamente
o olhar atento às mudanças de
comportamento da sociedade
em todas as suas nuances.
Como sempre faço questão de
afirmar, o futuro da cidade
passa pela Câmara de Verea-
dores e não há futuro sem o
devido acompanhamento das
atualizações legislativas exigi-
das pela nossa população”,
conclui Geraldo Júnior.AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:
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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

Governador Rui Costa anuncia início do
ano letivo na rede estadual de ensino
O início do ano letivo 2020/
2021 na rede estadual de en-
sino está programado para o
próximo dia 15 de março, de
forma 100% remota. O plane-
jamento foi anunciado pelo
governador Rui Costa e pelo
secretário da Educação, Jerô-
nimo Rodrigues, no último dia
23 e fevereiro. A volta do en-
sino no modo presencial não
tem data prevista e está con-
dicionada aos parâmetros sa-
nitários relacionados à Covid
19 no estado.

O governador destacou
que o início das aulas com ati-
vidades remotas irá contem-
plar todos os alunos da rede
estadual. “Adotamos uma es-
tratégia que irá atender a to-
dos os alunos da rede estadu-
al. Desde o início da pande-
mia, eu afirmei que não iria
aceitar uma solução que al-
cançasse um número pequeno
de alunos. Temos muitos es-
tudantes que moram na zona
rural e que não têm sequer si-

nal de celular. Por isso, esta-
mos implementando esse iní-
cio remoto das aulas, que não
se trata de aula virtual por
entender que não contempla-
ria os alunos que não têm si-
nal de telefone ou banda lar-
ga”, afirmou Rui.

Jerônimo Rodrigues expli-
cou como foi planejado o iní-
cio das atividades. “Nós pode-
mos detalhar essas atividades,
neste primeiro momento, em
três datas. No dia 1º de mar-
ço, nós chamaremos os profis-
sionais da educação para se
prepararem e, para a divulga-
ção, com maior força, do que
nós iremos fazer. No dia 8 de
março, nós iniciaremos a jor-
nada pedagógica Paulo Freire,
fechando um ciclo de planeja-
mento e preparação da rede
estadual. No dia 15 de março,
iniciaremos as aulas de forma
remota”.

O planejamento da Secre-
taria da Educação do Estado
indica a realização dos dois

anos letivos, de 2020 e 2021,
até o dia 29 de dezembro, com
1.500 horas aula. Serão três
fases de atividades escolares.
Após a etapa 100% remota,
será a vez da fase híbrida, com
três dias da semana de aulas
remotas e outros três de aulas
presenciais e, por fim, a reto-
mada das aulas 100% presen-
ciais.

Matrícula automática
A matrícula dos estudantes

que já fazem parte da rede es-
tadual de ensino será automá-
tica, ou seja, não será preciso
se dirigir às unidades escola-
res ou fazer qualquer tipo de
atualização cadastral via in-
ternet. Para os estudantes que
irão ingressar na rede estadu-
al, um calendário específico
está em fase elaboração e será
divulgado em breve. “Nós va-
mos disponibilizar canais de
comunicação com a escola,
com a Secretaria, com a Ouvi-
doria, para tranquilizar os pais

sobre a matrícula”, acrescen-
tou Jerônimo.

De acordo com a Secreta-
ria da Educação, foram sele-
cionadas plataformas digitais
qualificadas, cadernos de
conteúdo e livros didáticos
para garantir o ensino e a
aprendizagem na primeira
fase do ano letivo. “Nós con-
tinuaremos usando a TVE,
agora com um canal específi-
co, o Educa Bahia, para que a
gente possa deixar perma-
nente, durante todo o dia, as
atividades programadas de
educação e as lives que nós
achamos importantes”, com-
pletou o secretário.

Os estudantes das redes
públicas e privadas
estão desde março do
ano passado sem aulas
presenciais

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

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

indústrias  do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT  (71) 3432-1000


