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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

BARÃO EMPREENDIMENTOS

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

São mais de 40 anos de bons serviços
prestados no estado da Bahia.
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Empresa especializada
em estabilizante de solos
e  energia solar começa a
atuar em Candeias

A LUARVILLE- WR Enge-
nharia e Consultoria, em-
presa situada em Candeias,
especializada em obras de
construção civil, consulto-
ria imobiliária, terraplana-
gem, drenagem e que atua,
fortemente na estabilização
de bases com solos argilo-
sos, agora também aposta
pesado, e ao custo que cabe
em seu bolso, na “ENER-
GIA SOLAR”.

De acordo com os enge-
nheiros civil Valdir e Feli-
pe Rios, diretores da Luar-
Ville, a região metropolita-
na de Salvador tem um
grande potencial, pois é

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

Vladimir Nascimento e do jornalista e escritor José de Paiva Netto

Leia ainda

nesta Edição Página 2

uma das melhores áreas de
irradiação solar do mundo,
o que torna muito mais ba-
rato os custos do sistema
solar.

Dr. Pitagoras

Deivson PretoFernando Calmon

Lucimeire

Luis PeixotoMarcia Gomes

Tonha Magalhães Sargento Francisco
Ao contrário da eleição de
2016, quando apenas 2 candi-
datos (Tonha e Pitagoras) dis-
putaram a Prefeitura de Can-
deias - com a vitória de Pitá-
goras - no próximo dia 15 de
novembro, nada menos que
oito pretendentes ao Paço
Luiz Vaina Filho registraram
a candidatura no Tribunal Re-
gional Eleitoral. São Eles: Dei-
vson dos Santos Oliveira, com
Mateus Santos na vice, ambos
do Democracia Cristã (DC);
Pitagoras Alves da Silva Ibia-
pina (PP), tendo como vice
Marivaldda Silva (PT); Fer-
nando Calmon Oliveira do

Na urna eletrônica, o nome dos candiatos vai apare-
cer como está na legena das fotos

Nascimento, com Jorge Luiz
Tavares Bordoni na vice, am-
bos do PSD; Lucimeire de Je-
sus Magalhães do Nascimen-
to, tendo Diego Minho na vice,
os dois do PSL; Luiz Antônio
Peixoto de Santana, com Mar-
cos Tarcísio de Souza Azeve-
do na vice, ambos do PTB;
Maria Márcia da Silva dos
Santos, que tem como vice
Nicasio dos Santos, ambos do
PSDB; Francisco Silva Concei-
ção, que tem como vice Lindi-
nalva Freitas Rebouças, os
dois o PL e Antônia Magalhães
da Cruz (DEM), que tem como
vice Luiz Carlos Cruz Bastos.

Um pouco de esperança em meio ao
desemprego durante a pandemia

Foram entregues
150 cestas de
alimentos e kits
de limpeza para
famílias do
Subúrbio
Ferroviário que
sofrem com o
desemprego 
durante a
pandemia do
novo
coronavírus  

Minissérie
conta a história
de aventureiro
pela América
do Sul com seu
Ford Ka 1.0

Toda pessoa tem um momen-
to na vida em que deseja se
aventurar, sair da rotina, pôr
o pé na estrada e conhecer o
mundo. A história real do ga-
úcho Gustavo Blume, de 28
anos, que resolveu viajar pela
América do Sul com seu Ka 1.0
é o tema da minissérie de seis
vídeos curtos que estreia hoje
contando essa experiência.

Gustavo Blume  e o Ford Ka

Primeiro transplante pediátrico de
medula óssea da Bahia, através do
SUS, é realizado pelo Martagão

A primeira paciente do novo serviço recebeu alta
nesta terça-feira, 27, com bom estado de saúde

Rubem Cerqueira e sua filha Isabela, 4 anos
Foto: Ascom/Hospital Martagão Gesteira

Há um ano, a família da pe-
quena Isabela Cerqueira se
deparou, após a menina sen-
tir fortes dores no braço,
com um diagnóstico que as-
sustou os pais: neuroblasto-
ma, um tipo de câncer raro
que estava no nível 4, o mais
avançado. Diante do quadro,
ela, que tem apenas quatro
anos, precisava de um trans-
plante de medula óssea. O
problema era que, abaixo
dos 14 anos, esse tipo de pro-
cedimento não era feito na
rede pública do estado.

Esses são os candidatos a prefeito de Candeias
As fotos dos candidatos foram retiradas do Site do TRE
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Por Vladimir NascimentoPor José de Paiva Netto

O PAPEL DO PROFESSOR

É inegável e indiscutível a importância do professor na forma-
ção do ser humano, principalmente porque sem
esse profissional nenhuma outra profissão po-
deria ser exercida. Porém, infelizmente, essa é
uma atividade pouco reconhecida e valorizada
no Brasil, situação bastante evidente a partir dos
escassos recursos e medíocres salários concedi-
dos a esses atores educacionais.

Todavia, frente a esses entraves, o mínimo
que um professor pode fazer é não esquecer que seu principal
objetivo é ajudar os discentes a entenderem que a mudança
desse cenário de injustiças, vulnerabilidades e corrupções que
assola a população brasileira só será possível a partir da edu-
cação. É imprescindível, portanto, que os docentes questionem
e reanalisem constantemente suas práticas, a fim de que elas
não se tornem engessadas e reforcem o que estamos reconhe-
cendo como problema.

Cabem aqui então algumas provocações: qual o verdadeiro
papel do docente? Estão deixando que os resultados quantita-
tivos (como a nota) sobressaiam aos qualitativos (como o apren-
dizado)? Buscam provocar seus discentes na construção de um
conhecimento mútuo, ou estão visando um autoprotagonismo
em sala de aula? Almejam uma relação horizontal ou uma ver-
ticalização a partir do “suposto saber”, enquadrando os alunos
como indivíduos passivos, reforçando as convicções dominan-
tes que impera? Querem que eles aperfeiçoem suas criticida-
des ou que sejam meros reprodutores de conteúdos?

Quem exerce o valioso papel de professor está prestando
um serviço à comunidade local, e à sociedade em geral. No
entanto, não se pode esquecer que o papel da educação não é
apenas o de transmitir conhecimento; mais que isso: como ato-
res da esfera educacional, é imprescindível superar o patamar
de práticas decadentes ou repletas de concepções feéricas para
atuações mais concretas e realistas, que também devem fazem
parte das estratégias de ensino. Ser cônscio desse compromis-
so profissional também requer provocar os discentes nas aulas
com o escopo de permitir reflexões sobre o mundo a partir de
outras óticas, ajudando-os a enxergarem nas entrelinhas e além
do que nos é aparente.

Assim, apesar do caos educacional que vivemos, as inter-
venções e provocações em sala de aula sempre serão as melho-
res ferramentas que teremos como possibilidade de um mun-
do melhor. Para isso é imprescindível que os professores en-
tendam que mais importante que os títulos acadêmicos adqui-
ridos são as possibilidades de rever ininterruptamente suas
atuações em sala, e se elas estão ressoando no protagonismo e
autonomia dos discentes. Ações como essas são indispensá-
veis se quisermos, de fato, diminuir o hiato avassalador que
existe entre a educação que temos e a que verdadeiramente
queremos.

A aritmética da destruição do meio ambiente é paradoxal: a
humanidade cria armadilhas contra si mesma e depois atribui
ao “poder arbitrário” de Deus ou ao destino as catástrofes
globais que ocorrem. Está em nós a capacidade de conservar a
vida.

Nosso brado é este:Educar. Preservar. Sobreviver.
Humanamente também somos Natureza.

P.S. Claro que sou a favor do progresso. Sem ele, estaríamos
no tempo da pedra lascada. Entretanto, que ninguém se iluda.
O progresso humano tem sido, cada vez mais, o da destruição,
por causa da desvairada gana de acumular dinheiro e poder. É
a luta pelo domínio do planeta, custe o que custar. E vai
custando milhões de vidas dos preciosos filhos de Deus.

Aritmética da sobrevivência
É notório que o instinto humano de sobrevivência nos

recomenda um desenvolvimentoeconômico solidário e
sustentável, que a todos inclua. Meta ousada, que requer adesão
geral.

Se bem esclarecido e educado desde o berço, qualquer um
pode colaborar. Imaginemos uma família. No início de sua
formação, os responsáveis abastecem o lar, proporcionando
alimento, educação, vestimentas etc. aos filhos, netos,
sobrinhos, enteados, irmãos, primos. Contudo, até as crianças,
quando devidamente instruídas, prestam expressivo serviço à
economia da casa.Pequenos gestos, como não deixar a luz acesa
desnecessariamente nem a torneira aberta durante a escovação
dos dentes,fazem grande diferença. Para visualizar o excelente
resultado dessas medidas simples,basta somá-las ao total de
residênciasno planeta.Teremos, assim, uma boa iniciativa e
mais bilhões de outras.

Em virtude de boatos que cir-
cularam pelas ruas de Candei-
as, insinuando que o vereador
Silvio Correia (PV) não seria
candidato a reeleição, o edil
vem a público esclarecer que
em momento algum ele pen-
sou em desistir da candidatu-
ra, muito pelo contrário, está
mais ativo para renovar o
mandato na Câmara Munici-
pal.

“Fui eleito para represen-
tar o meu povo, principalmen-
te os mais humildes e jamais
os abandonaria. Sou candida-
to à reeleição para continuar
prestando serviços para a po-
pulação da minha terra. Meu
compromisso é defender os
interesses de toda a comuni-
dade de Candeias”, pontuou o
Vereador, acrescentando que
“espero continuar merecendo
a confiança dos nossos muní-

Por ocasião doHigh-Level Segment2007, do

Conselho Econômico e Social das Nações Uni-

das (Ecosoc), no qual a Legião da Boa Vontade

possuistatusconsultivo geral, a LBV lançou a

publicaçãoGlobalização do Amor Fraterno.Nela,

entre outros assuntos, escrevi:

Olho para o mundo e penso que não pode
ser considerado liberto quem anda famin-

to; quem passa diante de um colégio, mas não pode fre-
quentá-lo, porque os pais não têm dinheiro para comprar-
lhe o material escolar; quando na TV, mesmo hoje, aos ne-
gros sobram papéis secundários e faltam os de projeção no
enredo; quando a mulher recebe salários inferiores aos dos
homens; quando a droga força a porta das casas das famíli-
as; quando os ricos, para sair à rua, precisam blindar seus
carros e, até assim, não se sentem seguros; quando os po-
bres vivem no aconchego do lar sob o risco de balas perdi-
das; quando os enfermos não possuem a assistência devi-
da; quando o respeito à liberdade de expressão está sob
ameaça constante. Enfim, quando qualquer pátria potenci-
almente forte, porém com expressiva parte da população
ainda na indigência, não alcançou a autonomia espiritual
verdadeira, porque tudo tem início na Alma das criaturas:
tanto o acerto como o desacerto. Daí a necessidade urgente
de instruir, educar e espiritualizar com o Ecumenismo dos
Corações. Trata-se de um desafio no oceano encapelado pela
indiferença de alguns à situação dos indivíduos ou de seus
povos. Contudo, constitui uma das mais avançadas deci-
sões que a humanidade é capaz de enfrentar e tornar auspi-
ciosa realidade. O Amor Fraterno é o mais potente instru-
mental para a libertação do ser humano.

A propósito,Cícero(106-43 a.C.), grande tribuno roma-
no, grafou:”Dentre todas as sociedades, nenhuma há mais
nobre e mais estável que aquela em que os homens este-
jam unidos pelo Amor”.

Eis por que — estimados ouvintes e leitores e respeitá-
veis leitoras e ouvintes que me honram com sua atenção —
o isolacionismo, quando caracterizado pela ilusão do orgu-
lho espiritual, social e político, há sempre de se render, um
dia, ao contagiante sentimento de Solidariedade Espiritual
e Humana. O saudoso fundador da Legião da Boa
Vontade,Alziro Zarur(1914-1979), ensinava:”Deus criou
o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz prati-
cando o Bem”.

(...) Para os que têm”olhos de ver e ouvidos de ouvir”, a
humanidade, em razão das extraordinárias ferramentas que
conquistou a duras penas pelos milênios, jamais presenciou
tempos tão prósperos de transformação semelhantes a es-
tes. Mas uma providência é questão vital para que não se
perca, como outras vezes ocorreu, tamanho ensejo: reedu-
car, ecumenicamente espiritualizando, as massas popula-
res e defendê-las das águias-rapaces, que, pela corrupção,

Há muito ainda a ser feito

Fonte: Revista GLOBALIZAÇÃO DO AMOR FRATERNO, de
2007 | Atualizado em agosto de 2020.

desviam os meios necessários à melhoria do quadro peno-
so em que vivem.

Conforme afirmei em meu artigo “Máquina humana e
óleo do sentimento”, é preciso instruir-se, educar-se, ree-
ducar-se, para com eficiência instruir, educar e reeducar.

Eis que a Educação, quando acertada, liberta. E, com a
Espiritualidade Ecumênica, sublima.

Aritmética da destruição

Fonte: Reflexão de Boa Vontade extraída do
livroTesouros da Alma, de dezembro de 2017. |
Atualizada em agosto de 2020.

Vereador Silvio Correia (PV)
confirma candidatura à reeleição

cipes, para poder representá-
los na Câmara Municipal”, fi-
nalizou Silvio Correia.

Silvio foi eleito em 2016
pelo Partido Verde (PV), se
tornando o primeiro vereador
da história política de Candei-
as a ocupar uma cadeira na
Câmara Municipal, represen-
tando o partido que defende o
meio ambiente e o desenvol-
vimento sustentável.

Ângelo Santana vai estimular o
crescimento econômico de São
Sebastião do Passé

O candidato a prefeito de São
Sebastião do Passé, Ângelo
Santana (Republicanos) afir-
mou que irá estimular vetores
de crescimento econômico
para acelerar a geração de
emprego e renda no municí-
pio. A declaração do candida-
to foi dada durante o lança-
mento da sua candidatura e a
do seu vice-prefeito Zé Carlos
Teixeira no distrito de Nazaré
de Jacuípe, no último dia 30,
com transmissão pelas redes
sociais.

Durante o seu discurso,
Ângelo Santana. falou sobre
propostas e ressaltou que pre-
tende fazer uma campanha
limpa e propositiva. “Vamos
estimular outros vetores de
crescimento, como o turismo
e o lazer, uma vez que temos
no município, por exemplo, o
distrito de Maracangalha,
eternizada na canção de
Dorival Caymmi, a gruta de
Rainha dos anjos e a barra-
gem, os três com grandes po-

Prefeitura de
Candeias prorroga
o Decreto do  toque
de recolher

O toque de recolher foi pror-
rogado no Município de Can-
deias, a partir da 00h do dia
30 de setembro até às 00h00h
do dia 30 de outubro, das 22h
às 5h. A decisão está publica-
da no Diário Oficial, por meio
do Decreto Nº 098/2020. A
medida tem o objetivo de di-

tenciais turísticos”, citou.
Ângelo Santana defendeu

ainda a realização de debates
abertos nos meios de comuni-
cação da cidade para que to-
dos os candidatos possam
apresentar suas ideias e pro-
jetos para São Sebastião do
Passé.  De acordo com o repu-
blicano o município vai se tor-
nar um polo referência na Re-
gião Metropolitana de Salva-
dor (RMS) com a atração de
empresas, com o incremento
do turismo, e com a chegada
de novos parceiros.

Vreador Sílvio Correia

minuir a circulação noturna,
para a continuidade do en-
frentamento ao coronavírus,
causador da COVID-19.

Neste período, fica
proibido a qualquer indivíduo
a permanência e o trânsito em
vias, equipamentos, locais e
praças públicas, exceto quan-
do necessária para acesso aos
serviços essenciais e sua pres-
tação, ida a serviços de saúde
ou farmácia, ou situações em
que fique comprovada a ur-
gência.

Ângelo Santana

Jair Cardoso vai lançar novo
livro sobre a história de Candeias

A Quarteto Editora estará
lançando no próximo dia 30
de outubro, das 16 às 20 ho-
ras, na praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes, em Candei-
as, mais um livro do profes-
sor, crítico cultural, advoga-
do e escritor candeense, Jair
Cardoso dos Santos. Nesta
nova obra, o autor conta um
pouco da história de Candei-
as. O seu povo, a sua religio-
sidade e a sua importância
na cultura e na economia da
Bahia. Por se tratar de um
livro do mais importante es-
critor de Candeias, todos que
gostam e uma boa leitura
devem prestigiar esse gran-
de evento literário.

Recentemente, pra ser
mais preciso, no dia 17 de

novembro de 2017, Jair Car-
doso lançou nacionalmente
no Palácio Rio Branco, em
Salvador, também pela
Quarteto Editora, o consa-
grado livro “Entre as Leis e
as Letras – Escrevivências
Identitárias Negras de Luiz
Gama”, com grande aceita-
ção da crítica literária baia-
na.

O professor Jair Cardoso
dos Santos é formado em
Direito e História pela Uni-
versidade Federal da Bahia-
UFBA, e é também Mestre
em Crítica Cultural, mas aci-
ma de tudo é um grande co-
nhecedor das histórias do
recôncavo baiano, principal-
mente de Candeias, onde
nasceu, onde vive e onde é
uma referência para as no-
vas gerações.

Portanto, não esqueça, no
próximo dia 30 de outubro,
na praça Dr. Gualberto Dan-
tas Fontes, no centro de Can-
deias, acontecerá o lança-
mento do livro “Histórias de
Fé e Trabalho”, mas uma
obra do escritor candeense
Jair Cardoso dos Santos. Em
virtude da pandemia do
novo corona vírus, todas as
medias de segurança serão
adotaas para proteger quem
for participar dessa festa li-
terária. Participe!!!

Professor, advogado e
escritor Jair Cardoso



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

O motor pode ser considera-
do o coração de um veículo,
pois ele é quem fornece toda a
energia e consequentemente o
movimento. E o óleo de mo-
tor pode ser considerado o
sangue do motor, pois é um
dos principais componentes
que garante o funcionamento
de forma eficiente e segura.

Na prática, o óleo do
motor faz mais do que dimi-
nuir o atrito e o desgaste das
peças. Além de evitar o conta-
to direto entre duas superfíci-
es metálicas, ele refrigera o
motor evitando o superaque-
cimento. O que poucos imagi-
nam é que o lubrificante tam-
bém faz a limpeza de impure-
zas resultantes do funciona-
mento do motor, evitando a
corrosão e executa a função de
vedação para impedir a passa-
gem de gases da combustão
para o cárter. Por isso, os lu-
brificantes escurecem, princi-
palmente os que trabalharam
com gasolina ou diesel, pois
estão executando a função de
manter tudo limpo e funcio-
nando conforme o planejado.

Óleo com prazo vencido é
perigoso

Manter a troca do óleo de
motor em dia e utilizar o lu-
brificante correto são dois
pontos tão básicos quanto
fundamentais para o bom fun-
cionamento do motor do veí-
culo. Contudo, há quem negli-
gencie essa prática sem saber
o alto preço a pagar por este
descuido.

Rodar com óleo de motor
vencido pode trazer grandes

O futuro chegou! Esta afirmação não é nova, mas ganhou
novos contornos e formas no mundo pós Covid-19. A edu-
cação brasileira pode ganhar novo formato a partir de 2021.
Até então nenhuma novidade, mas analisando friamente
o que aconteceu neste ano de 2020, podemos delinear um
futuro promissor para a educação acelerado pela necessi-
dade de inovação das instituições de ensino superior e as
escolas particulares, mais uma vez o ensino público ficou
prejudicado. Contudo o cenário não é de tudo desanima-
dor. Parafraseando um famoso político do cenário nacio-
nal, “nunca antes na história deste país” se viu a internet
ter tanto conteúdo produzindo com fins educacionais. Os
Podcasts, Chats, Webnar, Lives, E-books e outras tecno-
logias foram tão utilizadas por educadores e estudantes
de todos os níveis. Isto é considerado um avanço tecnoló-
gico, pois a internet tem muito a oferecer, e se utilizada
com inteligência para finalidades educativas ainda trará
muitos avanços e conquistas. A começar pela democrati-
zação do espaço. Visto que existem muitas tecnologias que
são acessadas sem custos e isso pode ser muito bem apro-
veitado.

O Youtube, por exemplo, além de oferecer uma infini-
dade de vídeos gratuitos, também oferece a oportunidade
do educador produzir conteúdos para compartilhar com
suas turmas, sejam elas numa instituição de ensino ou num
curso livre. O Facebook, além de uma rede social muito
acessada, também pode oferecer diversos conteúdos atra-
vés das contas do usuário que além de participar de gru-
pos de discussão, pode também criar páginas para diver-
sas finalidades. Justamente aí surgem as oportunidades
de disseminação de conteúdos educacionais e aprendiza-
do gratuito. E o que é melhor, como na web tudo é muito
instantâneo e acessível. As informações circulam numa ve-
locidade muito maior de que numa sala de aula tradicio-
nal.  O que precisamos é estar atentos às oportunidades e
não permitir que o pensamento colonial recoloque as ins-
tituições nas amarras da burocracia e nas paredes concre-
tadas que cerceiam o conhecimento. Não devemos recuar
nesta empreitada, é necessário cautela e perspicácia para
surfar na crista da onda nesta realidade que se apresenta
diante de nós.  “O futuro não é mais como era antigamen-
te”.

A internet, tal como qualquer outra tecnologia pode
aproximar ou distanciar ainda mais as pessoas, mas ne-
nhuma tecnologia por si só tem a capacidade de mudar as
coisas, senão o uso que fazemos delas. Cada educador tem
a oportunidade de inovar e buscar seu espaço neste lati-
fúndio que é a web. Mas também sabe que encontrará uma
infinidade de mentes e saberes os quais ele não ainda não
se sente preparado para interagir, mas quer saber? “O fu-
turo é uma folha de papel em branco e nele pintamos com
as cores que nos convém”. Temos que ser corajosos e resi-
lientes, pois “não nascemos prontos” como diz Mario Ser-
gio Cortela em um de seus livros. A cada momento surge
uma nova tecnologia que impulsiona ainda mais os con-
teúdos, quem no início do século XXI imaginou que surgi-
riam tantos programas de streaming gratuitos? Ou até
mesmo laboratórios virtuais para simulação de atividades.
Isto tudo graças à gamificação da web. Pois enganam-se
aqueles que acreditam que jogos são apenas passatempos
ou distrações viciantes. Tudo tem sua utilidade, basta sa-
ber o jeito certo de utilizar. O que está ultrapassado são os
educadores autoritários e sabedores de tudo ou mesmo os
chamados “donos do saber”. Com a velocidade da mudan-
ça chega também a necessidade de atualização, e isso cada
vez mais rápido e mais constante. Tecnologias e ferramen-
tas que servirão para o desenvolvimento de talentos da ge-
ração Z. Logo chegará o 5G e a internet de altíssima velo-
cidade. Com a instantaneização dos conteúdos e ferramen-
tas. A EAD, antes tão discriminada, agora surge como al-
ternativa viável e coerente aos sistemas de ensino seja na
iniciativa privada ou na rede pública. O ensino híbrido é a
opção mais adequada para dar conta de um grande con-
tingente de mentes ávidas por conhecimento e sem gran-
des oportunidades. Ao educador cabe saber selecionar e
direcionar o melhor conteúdo e ressignificar as informa-
ções para transformá-las em conhecimento válido. Para
aqueles que souberem aproveitar as ferramentas e tecno-
logias da web são a grande oportunidade de se destacar
neste cenário educacional frustrante e cansativo. As ferra-
mentas são muitas e as oportunidades incontáveis. Basta
saber observar e aproveitar o momento certo e o melhor
ambiente. O que dissemos aqui sobre a educação se aplica
também em outras áreas. Seja Bem vindo educador 3D no
mundo 4.0 o século XXI ainda está só no começo. Ainda
dá tempo transformar educação desse país.

ARTIGO

O ensino híbrido e as tecnologias
que mudarão as novas formas de
educação

Por Genivaldo Santos

Genivaldo Santos é coordenador do ICB
Instituto do Conhecimento da Bahia

Você sabe qual a validade do óleo de motor?
Entenda porque é prejudicial utilizar óleo de motor com prazo de troca vencido

Por Doro Jr. e

Gustavo Coelho

Minissérie conta a história de aventureiro
pela América do Sul com seu Ford Ka 1.0

O gaúcho Gustavo Blume, de 28 anos, transformou seu Ka num mini
motorhome para realizar o sonho de viajar pelo continente
A jornada é mostrada na série “Ka Estou Viajando pela América do Sul”, que
estreia hoje com seis vídeos curtos
Detalhes engraçados da jornada são revelados por Indiana Jones dos Pampas,
alter-ego do personagem

Fonte e Foto: Ascom/Ford

Toda pessoa tem um momen-
to na vida em que deseja se
aventurar, sair da rotina, pôr
o pé na estrada e conhecer o
mundo. A história real do ga-
úcho Gustavo Blume, de 28
anos, que resolveu viajar pela
América do Sul com seu Ka 1.0
é o tema da minissérie de seis
vídeos curtos que estreia hoje
contando essa experiência.

A viagem narrada em “Ka
Estou Viajando pela América
do Sul” era um sonho que
Gustavo tinha vontade de re-
alizar há muito tempo. Após
terminar um relacionamento
de seis anos, e mesmo estan-
do bem no trabalho como re-
presentante comercial, este
ano ele decidiu que tinha che-
gado a hora.

“Como eu não tinha muito
dinheiro, resolvi transformar
o meu Ka num mini motorho-
me. Eu já tinha rodado mais
de 50.000 km com ele a tra-
balho e nunca me deu ne-
nhum problema. Isso me deu
confiança para iniciar a jorna-
da”,  diz Gustavo.

As adaptações no carro in-
cluíram a retirada do banco do

passageiro para a instalação
de uma cama, canos no baga-
geiro de teto para o armaze-
namento de água, uma mini-
geladeira e bateria extra para
os acessórios, além de equipa-
mentos como fogareiro, luz
recarregável, panelas e caixa
de ferramentas.

A intenção inicial não era
documentar a viagem, mas
Gustavo começou a postar fo-
tos e vídeos para os amigos ao
longo do caminho e foi au-
mentando o leque de seguido-
res no Instagram e no YouTu-
be. Com bom humor e a emo-
ção contagiante de quem está
realizando um sonho, ele cur-
te da mesma forma as desco-
bertas e os imprevistos da
aventura, sempre acompa-
nhada de belíssimas paisagens
e curiosidades.

“As histórias de outros vi-
ajantes me inspiraram e che-
gou a hora de fazer a minha
própria ‘road trip’: cruzar vá-
rios países, diversas culturas,
lugares incríveis, com muita
emoção e aventura”, conta.

Gustavo leva junto tam-
bém um “companheiro”: o
personagem Indiana Jones
dos Pampas, seu alter-ego,
que faz intervenções engraça-
das contando os bastidores da
estrada.

prejuízos que além de elevar a
temperatura de trabalho
e prejudicar a performance do
veículo, aumenta o consumo
de combustível. Insistir nesse
tipo de descuido encurta a
vida útil dos componentes do
motor. Em muitas situações,
acarreta em falhas pelo entu-
pimento nos canais de lubri-
ficação, similar a um “infarto”,
e, em casos drásticos, o motor
pode fundir.

Fique atento aos períodos
de troca do óleo de motor

O motorista não deve espe-
rar o carro dar sinais dos pro-
blemas, por exemplo acender
a luz de óleo no painel, au-
mentar o consumo de com-
bustível, ruídos de peças me-
tálicas e aumento de tempera-
tura para realizar a troca. An-
tes que o lubrificante perca
suas propriedades fique aten-
to quanto ao período de troca
– indicado pelo manual do

proprietário – pois este é um
cuidado básico e simples, mas
essencial.

Também é preciso seguir
sempre a recomendação do
manual do fabricante em re-
lação à escolha de qual óleo de
motor usar no carro. Existem
os lubrificantes
sintéticos, semissintéticos e
os minerais, com variações de
viscosidade. Os de origem sin-
tética são desenvolvidos para
resistir mais à oxidação, para
oferecer maior durabilidade e
proteção ao motor. Por outro
lado, os minerais são mais
suscetíveis à oxidação e, por
este motivo, não são mais re-
comendados pelos fabricantes
para veículos novos.

Bardahl B12 Plus e Bar-
dahl Prolonga

A Promax Bardahl conta
com uma linha de lubrifican-
tes e aditivos para óleo de
motor com componentes to-

talmente balanceados para
auxiliar na eficiência dos lu-
brificantes e evitar que eles
estraguem antes do prazo de
troca e até quando estiver já
no prazo de troca. Dois exem-
plos são o ‘clássico’ Bardahl
B12 Plus e o Bardahl Prolon-
ga.

O B12 Plus possui a exclu-
siva película de atração polar
da Promax Bardahl, que reduz
o desgaste das peças em até
75%, conforme resultados do
teste da sequência IIIF e da
demonstração da máquina ti-
mken. Resiste às mais eleva-
das temperaturas e pressões,
permitindo perfeita lubrifica-
ção em todas as condições
operacionais. Isso evita maior
desgaste de peças e prolonga
substancialmente a vida útil
do motor, além de diminuir o
gasto com despesas de manu-
tenção. Pode ser aplicado em
veículos à gasolina, etanol e
GNV que usam óleos lubrifi-
cantes minerais, semissintéti-
cos e sintéticos.

O Prolonga é um produto
indicado para motores
a  g a s o l i n a ,  e t a n o l ,
flex, GNV e  diesel. O uso de
Prolonga (500ml) em cada 5
litros de óleo colabora para o
melhor funcionamento de
‘motores cansados’, pois pro-
move a redução do vazamen-
to de óleo ao dilatar juntas,
selos e retentores. Em função
de garantir o aumento da vis-
cosidade do óleo lubrificante,
também reduz a fumaça ‘azu-
lada’.

Verificar o nível e a viscosiade do óleo do motor é
muito importante para a manutenção do veículo
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A Biblioteca Municipal Pro-
fessora Dalila Baptista foi
inaugurada no dia 14 de agos-
to deste ano, porém, por con-
ta da pandemia do novo coro-
navírus, não está aberta ao
público na forma convencio-
nal.  Para que os candeenses
conheçam o novo espaço e te-
nham acesso ao acervo de li-
vros, a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Cultura e Turis-
mo (Sectur), está realizando
visitas guiadas e empréstimo
de livros no sistema drive
thru, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h.

O secretário interino da
Cultura e Turismo, Cassio Vi-
nicius, pontuou que nesse pe-
ríodo de pandemia e distanci-
amento social, a leitura é uma
importante alternativa, e que,
a Biblioteca Municipal foi
inaugurada em um bom mo-
mento. “Considerando a gran-
de importância da biblioteca
neste momento pelo qual es-
tamos passando, resolvemos
adotar o sistema drive thru
para atender à população. É
mais uma alternativa para en-
treter as crianças, jovens,
adultos e nosso público da ter-
ceira idade nesse momento
difícil”, comentou.

Sob o conceito de espaço
multicultural, a nova Bibliote-
ca conta com Memorial, Mun-
do da imaginação (espaço in-
fantil), sala de leitura, duas
salas de estudo em grupo, ilha
digital, auditório com capaci-
dade para 50 pessoas, além de
diversos espaços de circulação
e convivência.

Maricota, aos 45 anos, ainda era moça
solteira e morava com os pais na mes-
ma casa onde nascera até aquele dia.
Sua mãe, morrera há um mês e agora
seu pai também desencanara. Tinha
acabado de chegar do funeral e circu-
lava pela casa entre os parentes que a
olhavam com piedade explícita. Pen-
savam que ela era moça solteira, uma
coitada! Nunca conheceu homem, e
respeitando a modernidade, nem mulher. Nada de sexo!
Uma coitada!

Vontade de fazer sexo, tinha muita. Às vezes, sentia uma
necessidade exacerbada em juntar as próprias pernas, aper-
tando o sexo cheio de teia de aranha, para controlar os ins-
tintos. Um fogo incomensurável de sair fumaça pelas ven-
tas.

Tinha dois irmãos e por isso uma grande mágoa de seus
pais, sempre muito exigente com a filha e totalmente per-
missivos com os filhos homens... Os meninos sempre podi-
am tudo e ela nada. Lembrava-se com raiva do dia que eles
colocaram para correr o único pretendente que ousara visi-
tá-la.

Maricota, não invejava as cunhadas. Pois, apesar de que,
ao contrário dela, não faziam nenhum serviço doméstico,
viviam ocupadas com as profissões e sem tempo para as cri-
anças. Vida muito corrida pra caber felicidade. Os irmãos,
passaram a juventude “pegando mulher” e não se dedica-
ram aos estudos, e por isso não tinham um bom trabalho.
Bem feito, pensava Maricota. Afinal, foram eles que a pres-
sionaram a abandonar os estudos para cuidar dos pais.

Desejou dá um novo rumo a sua vida. Subiu até o quarto,
arrumou uma mala para viagem, pegou o necessário para
começar uma nova vida, certificou-se das economias que
guardara durante mais de 20 anos na caderneta de poupan-
ça, soltou os cabelos encaracolados que lhes cobriam as cos-
tas, passou um batom vermelho e desceu as escadas, pas-
sando pelos irmãos, cunhadas, sobrinhos, sem dizer uma só
palavra, abriu a porta da frente da casa e saiu sem olhar para
traz.

Desceu a ladeira da rua que morava, levando a mala que
parecia pesada demais, não pelas roupas que carregava, mas
pelas lembranças amargas de uma vida sem alegria. Ouvia
as vizinhas cochicharem, indagando onde ela estaria indo.
O irmão gritou o seu nome e ela cheia de ódio virou-se e
respondeu: - Vou para o brega!

As crianças da rua fizeram coro, acompanhando Marico-
ta com uma melodia acompanhada pelo bater das palmas:-
Maricota vai pro brega! Maricota vai pro Brega! Ela não
se importou e continuou seu caminho, pensando que seria
melhor ser puta do que continuar vivendo uma vida que não
era a sua. Em meio a esses pensamentos atravessou a rua e
foi surpreendida por uma pancada que fez seu corpo tom-
bar na calçada. Antes de desmaiar viu um homem negro,
alto, com olhos de águia, vestido numa camisa branca, que
fazia contraste com um peito largo e bronzeado. Seu último
pensamento, foi que poderia morrer, se aquele Hercules a
beijasse na boca.

Acordou no hospital e descobriu que o seu herói era um
médico divorciado de 48 anos e que não saíra de perto dela
enquanto estivera desacordada. Sentia-se culpado, pois a ha-
via atropelada na rua. A fogosa só esperou receber alta do
hospital para cair na cama do médico e com menos de três
meses, já moravam juntos com viagem marcada pela Euro-
pa. Vez por outra, olhava o marido e pensava sorrindo: nes-
ta vida, o que é do homem, o bicho não come!

O que é do homem o
bicho não come

Por Cátia Garcez

Através de um convênio com
a Prefeitura de Madre de
Deus, o INSS contará com um
posto de atendimento no mu-
nicípio. Assim a população da
cidade vai poder ter acesso
presencialmente aos serviços
do órgão federal. Inclusive, no
posto o cidadão poderá dar
entrada na solicitação de apo-
sentadoria e no benefício as-
sistencial. No último dia 23 e
setembro, o prefeito da cida-
de, Jailton Santana (PTB),
participou, em seu gabinete,
de uma reunião com represen-
tantes do INSS.

No posto os cidadãos po-
derão acompanhar suas soli-
citações junto ao INSS e tam-
bém poderão fazer consultas,
como de tempo de contribui-
ção e de pedidos de benefíci-
os, por exemplo. No local tam-
bém será viabilizado dar en-
trada nos pedidos de perícias.

“Os serviços que estão dis-
poníveis nas plataformas digi-
tais do INSS e nas agências
estarão à disposição da popu-

Cátia Garces é Mestre em Crítica Cultural e Arteterapeuta

Madre de Deus contará
com posto do INSS

lação da cidade”, afirma Lili-
an Silva Aragão, chefe do Ser-
viço de  Atendimento do
INSS, da Gerência Salvador,
que participou de uma reu-
nião que teve como objetivo a
implantação do posto do INSS
em Madre de Deus com a pre-
sença do prefeito da cidade,
Jailton Santana (PTB); secre-
tário de Desenvolvimento So-
cial, Robemácio Cerqueira; e
Alice Pinto, representante do 
Comitê Gestor da Rede Con-
veniada INSS/ACT.

Em breve será anunciado o
cronograma para a instalação
do posto.

Vista parcial da bela
cidade de Madre de eus

Biblioteca Municipal está aberta para
visita guiada e empréstimo de livros

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

Eloise Fláu (11 anos) visi-
tou a biblioteca e declarou es-
tar encantada com o que viu.
“Ela está muito linda e acon-
chegante! Ficaria o dia intei-
ro nesse espaço lendo livros.
Com um livro na mão, neste
local, daria asas a minha ima-
ginação”. Concluiu.

Além da visita guiada, que
tem duração média de 15 mi-
nutos, e que pode ser feita in-
dividualmente ou em grupo de
até 5 pessoas, o espaço tam-
bém está realizando emprés-
timo de livros, para que o usu-
ário leia em casa.

Os adeptos de uma boa lei-
tura já podem ter acesso ao
acervo que possui cerca de
2.800 exemplares físicos e, em
breve, contará com mais de 35
mil títulos digitais e pouco
mais de 7 mil periódicos (jor-
nais e revistas) através da pla-
taforma Árvore de livros.

Para realizar empréstimos
é necessário ser residente em
Candeias, ser maior de 18 anos
e apresentar originais do RG
e do comprovante de residên-
cia. O usuário pode levar até 3
livros por vez e o empréstimo
é válido por uma semana, po-
dendo ser renovado por mais
outra semana pelo telefone 71
3605-5864. Já os menores de
18 anos terão o cadastro vin-
culado a um adulto, que irá se
responsabilizar pela conserva-
ção e entrega dos livros.

As irmãs Thailine e Thaila
Vieira (9 e 10 anos) estiveram
na biblioteca, e já na primeira
visita pegaram alguns exem-
plares para ler. “Eu peguei
emprestado livros da coleção
da Mafalda e estou gostando
muito. Com certeza, quando
terminar, vou fazer o emprés-
timo de outros livros”, comen-
tou Thailine.

Para que a Biblioteca pu-
desse funcionar, mesmo de
forma limitada, foi necessário
a implementação de um pro-
tocolo sanitário que atendes-
se às especificidades do órgão,
explicou a bibliotecária res-
ponsável, Márcia Rodrigues.
Além da aferição de tempera-
tura, uso obrigatório de más-
cara, higienização constante
das mãos, dentre outras me-
didas, o livro que retorna do
empréstimo fica em quarente-
na por 14 dias, após esse perí-
odo é higienizado e reincorpo-
rado ao acervo para servir à
população.

A Biblioteca Municipal
Professora Dalila Baptista fica
na rua Desembargador Teixei-
ra de Freitas, S/N, Pitanga.
Informações pelo telefo-
ne 3605-5864.

O prédio da Biblioteca Professora Dalila Batista oferece conforto  e comodiade
aos estudantes e aos frequentadores que gostam de uma boa leitura

Inaugurada em 2017, a clíni-
ca de Imunização Proteger
trouxe mais comodidade para
os candeenses, que antes con-
tava apenas com uma sala pe-
quena e mal iluminada, loca-
lizada no posto Luís Viana,
para tomar vacina. Com o
novo espaço o número de pes-
soas atendidas subiu de 140
para 210, um aumento em
mais de 50% de atendimentos
diários.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Soraia Cabral, 
as vacinas são fundamentais
para saúde pública, pois pre-
vine doenças e reduz a morta-
lidade, evitando o desenvolvi-
mento de epidemias. “Com o
investimento da prefeitura em
vacinação e em um espaço
mais adequado, o número de
atendimento subiu mais de
50%. O retorno do investi-
mento é a SAÚDE dos muní-
cipes”, disse.

Além de acessibilidade, a
Clínica Proteger possui recep-
ção confortável, sala ampla de
vacina, possibilitando maior
segurança e conforto para os
pacientes, banheiro também
com acessibilidade e sala de
coordenação. Hoje, toda a po-
pulação tem acesso facilitado

Clínica de Imunização
Proteger de Candeias tem
aumento de atendimento
diário de mais de 50%

a imunização que é muito im-
portante para a saúde.

A Clínica Proteger conti-
nua com a campanha de vaci-
nação da tríplice viral e tam-
bém foi estendida a vacinação
do HPV para pessoas até 20
anos de idade.  Para se imuni-
zar é necessário apresentar o
documento de identidade,
cartão do SUS e cartão de va-
cina.

O coordenador de imuni-
zação do município, Adilson
Oliveira, explica que na falta
de algum dos documentos ne-
cessários para vacinação, a
pessoa não deve deixar de
comparecer ao posto. “Quem
está com as vacinas em dia,
também pode vir para os pro-
fissionais conferirem o cartão,
por medida de segurança”,
pontuou.

A Clínica de Imunuzação Proteger funciona desde 2017

Dezenas de pessoas são
atenidas diariamente na
Clínica Proteger
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A Ford tem uma forte ligação
com o cinema e seus carros já
estrelaram mais de 3.000 pro-
duções nas telas. A lista inclui
desde o Mustang em “Bullitt”,
“60 Segundos” e “007 Contra
Goldfinger”, o Falcon GT em
“Mad Max” e o Explorer em
“Jurassic Park” até a F-150
Raptor em “Need for Speed” e
o clássico Gran Torino no fil-
me de mesmo nome. No en-
tanto, poucos sabem que a
Ford também tem uma rica
história de produção nessa
área e em 1918 tornou-se a
maior distribuidora de filmes
do mundo.

Hoje, o cinema é usado
também na divulgação de pro-
dutos da marca, como o Terri-
tory Drive-in, uma das ações
de lançamento do novo SUV.
Instalado no Shopping Eldora-
do, em São Paulo, o Territory

No próximo 21 de novembro,
os baianos poderão ajudar no
serviço de transplante de me-
dula óssea do hospital que, há
55 anos, cuida de crianças de
todo o estado em 26 especia-
lidades médicas. É que o Mar-
tagão Gesteira é uma das ins-
tituições beneficiadas em todo
o país com o McDia Feliz
2020, a maior campanha para
arrecadação de fundos em
prol de crianças e adolescen-
tes com câncer no Brasil. Nes-
ta edição, a influenciadora di-
gital Lore Improta será, pela
segunda vez, a madrinha da
campanha do Martagão.

“O McDia Feliz é uma
das principais campanhas de
mobilização do Hospital e,
como sempre, contamos com
a força e o apoio da sociedade
baiana ao Martagão neste
momento tão difícil. Com a
compra do ticket do McDia, o
doador estará ajudando pro-
jetos que beneficiam o atendi-
mento das crianças que pro-
curam o hospital todos os
anos para a realização de tra-
tamento oncológico. As pesso-
as podem comprar antecipa-

McDia Feliz 2020: Baianos podem ajudar o
Martagão no transplante de medula óssea

Por Anderson Sotero

damente ou, no dia 21 de no-
vembro, poderão comprar di-
retamente nos restaurantes
do McDonald’s em Salvador e
em Feira de Santana”, ressal-
ta o presidente do Conselho da
Liga Álvaro Bahia Contra a
Mortalidade Infantil, Maurí-
cio Martins.

O tíquete antecipado
custa R$ 17 e a venda será re-

alizada na lojinha virtual do
Hospital (https://
lojinha.martagaogesteira.com.br/
) e em sua sede, assim como
por meio dos voluntários do
Martagão. Ele pode ser troca-
do por um Big Mac no dia 21/
11. É possível comprar, tam-
bém, o voucher virtual, novi-
dade nesta campanha, por
meio de e-commerce do Ins-
tituto Ronald McDonald
(http://www.giftty.com.br/
mcdiafeliz/mcd/HMG).

A renda obtida com a
venda de sanduíches Big Mac
em todo o país será revertida
para ajudar diversas institui-
ções na luta contra o câncer
infantojuvenil. No caso do
Martagão, cuja campanha foi
batizada de “Toda hora é hora
de ajudar”, a arrecadação será
aplicada no custeio do serviço
de transplante de medula ós-
sea. É a quinta vez que o Hos-
pital participa do McDia Feliz.

“Crianças e jovens em
todo o país contam com a ver-
ba do McDia Feliz todos os
anos, seja para dar continui-

dade a seus tratamentos ou
atingir seu potencial por meio
da educação. Graças à solida-
riedade e sensibilidade dos
brasileiros podemos contri-
buir com essas duas grandes
causas. Acreditamos que com
as adaptações que programa-
mos e com o uso da inovação
teremos mais uma edição de
sucesso”, comenta Paulo Ca-
margo, presidente da divisão
Brasil da Arcos Dorados, em-
presa responsável pela opera-
ção do McDonald’s na Améri-
ca Latina e Caribe.

Para o funcionamento
de seus restaurantes, a rede
criou a campanha McProtegi-
dos e implementou um proto-
colo especial que inclui o uso
de máscaras, luvas e viseiras
de proteção pelos funcionári-
os, instalação de barreiras
acrílicas nos pontos de aten-
dimento, demarcação de dis-
tanciamento social, reforço na
higienização e sanitização de
equipamentos e superfícies,
entre outras medidas.

O tíquete antecipado custa R$ 17

Você sabia?Ford já foi a maior
distribuidora de filmes do mundo

A Central Covid da prefeitura
de Candeias, continua ofere-
cendo serviços de acompanha-
mento psicológico a paciente
que tenham identificado algu-
ma alteração neurológica,
transtorno de ansiedade ou
alteração psicológica após ser
diagnosticado com o Corona-
vírus.

Pacientes que estão tendo
retornos repetitivos aos servi-
ços da Central Covid, e apre-
sentaram estes transtornos
são direcionados para uma
unidade de saúde, a fim de re-
ceber os cuidados específicos
“Nós fazemos o encaminha-
mento desse paciente, para
que seja agendado uma con-
sulta, na policlínica do Ma-
lembá” explicou Flávia Almei-
da coordenadora da Central
Covid.

“As nossas psicólogas já
atuam no município há algum
tempo com a questão da de-
pressão, mas, agora está dan-
do o suporte psicológico a pa-
cientes com Corona”, salien-
tou Flávia.

A psicóloga Joseane Lima
relata que alguns pacientes
com histórico de transtornos,
que após Covid desenvolve-
ram crises de ansiedade e, ou-
tros com traumas e estresse
pós-traumático estão sendo
acompanhados e já é possível
observar uma melhora no
quadro destes pacientes”.

Geíse Santos Dias também
psicóloga da prefeitura muni-
cipal tem dado o suporte psi-
cólogo para a população por
meio do call center, WhatsA-
pp, além de atendimento aos
profissionais do Hospital do
Ouro Negro.

Prefeitura de Candeias
oferece acompanhamento
psicológico para pacientes
vítimas dacovid- 19

Drive-in vai exibir até o dia 11
de outubro jogos da Copa
CONMEBOL Libertadores de
terça a quinta-feira e filmes no
final de semana, em sessões
duplas, com entrada gratuita
para donos de carros da Ford,
que podem se inscrever por
meio do aplicativo FordPass.

Luz, câmera, ação!
Movido por seu espírito

criativo e empreendedor,
Henry Ford, fundador da em-
presa, tinha interesse por ino-
vações de diversas áreas. De-
pois de ver a produção de um
filme sobre as instalações de
sua jovem empresa em Hi-
ghland Park, nos EUA, em
1913, ele vislumbrou o grande
potencial dessa arte e criou a
Ford Motion Pictures.

O estúdio lançou o filme
“Como Henry Ford Faz Mil

Carros Por Dia” e começou a
produzir notícias curtas para
exibição nos cinemas que, em
seu auge, chegaram a ser vis-
tas por três milhões de espec-
tadores semanalmente.

Em 1914, com a aquisição
de câmeras de 35 mm e insta-
lação de um laboratório de
processamento na fábrica de
Highland Park, a Ford tornou-
se a primeira companhia in-
dustrial americana a ter um
departamento de produção de
filmes. A Ford Motion Pictu-
res começou com apenas dois
funcionários e logo cresceu
para 24 nos meses seguintes.

Com essa estrutura, a em-
presa passou a produzir filmes
educacionais e em 1918 tor-
nou-se a maior distribuidora
de filmes do mundo. Nas dé-
cadas de 1920 e 30, o depar-
tamento produziu também fil-
mes promocionais e de treina-
mento, que eram exibidos nos
distribuidores Ford e outros
locais para espectadores das
cidades e do interior, chegan-
do a 2,5 milhões de pessoas
por mês. Em alguns casos, es-
tes foram os primeiros filmes
vistos por famílias das áreas
rurais.

A Ford Motion Pictures
também produziu filmes so-
bre viagens, a vida no campo
e documentários sobre as
aventuras do grupo de explo-
radores de Henry Ford, que
também incluía nomes famo-
sos como Thomas Edison,
Charles Burroughs e Herbert
Hoover. 

Após o fechamento defini-
tivo do departamento de fil-

mes, na década de 1960, apro-
ximadamente 600.000 me-
tros de filmes foram doados
para o National Archives em
Washington, D.C. que atual-
mente abriga mais de 3 mil fil-
mes produzidos pela Ford de
1903 a 1954.

FORD BRASIL 
A Ford Motor Company

está estabelecida no Brasil
desde 1919, onde mantém as
marcas automotivas Ford e
Troller e uma estrutura de três
fábricas, além do Campo de
Provas de Tatuí. Para mais in-
formações sobre os produtos
da Ford, acesse http://
www.ford.com.br.

SOBRE A FORD MOTOR
COMPANY

A Ford Motor Company é
uma empresa global com sede
em Dearborn, Michigan, EUA.
A empresa projeta, fabrica,
comercializa e presta serviços
de pós-venda a uma linha
completa de carros, picapes,
SUVs, veículos eletrificados e
veículos de luxo da Lincoln,
fornece serviços financeiros
através da Ford Motor Credit
Company e busca posições de
liderança em eletrificação, ve-
ículos autônomos e soluções
de mobilidade. A Ford empre-
ga aproximadamente 188.000
pessoas em todo o mundo.
Para obter mais informações
sobre a Ford, seus produtos e
a Ford Motor Credit Com-
pany, acesse
www.corporate.ford.com.

Segundo Geíse, no hospital
foram realizadas ações para
levar humanização a todos in-
seridos no contexto hospita-
lar. Houve ainda atividades
envolvendo musicalização,
com o objetivo de oferecer
momentos de relaxamento e
diminuir as angústias causa-
das pela incerteza e situações
adversas ocorridas por conta
do novo Covid-19 e, o que ele
sugere “o novo normal”.

Para ela, é de suma impor-
tância proporcionar um espa-
ço de escuta como um supor-
te emocional para lidar com a
realidade imposta a nós nesta
pandemia. “Falar sempre será
a saída! “ garante Geíse.

Mais informações entrar
em contato através dos telefo-
nes (71) 98339-9612/
983152907 ou na Central Co-
vid que fica na rua Desembar-
gador Teixeira de Freitas, no
bairro da Pitanga.

Vários pacientes vítimas
da Covid 19 já foram
ateniados pelas psicólo-
gas da Prefeitura

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

A Prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes

Prefeitura de Candeias
instala limitadores de
altura para evitar acidentes

A ladeira que dá acesso
ao bairro do Melembá
recebeu um dos equipa-
mentos da Secretaria de
Transportes

Fonte e Foto: Ascom/Ford

(SMTT) instalou no dia 22 de
setembro, limitadores de altu-
ra na ladeira do Malembá e
também na ladeira do Balaio,
em virtude de vários aciden-
tes que vêm acontecendo nos
locais.

No mesmo dia da instala-
ção do equipamento, mais
uma caçamba tentou passar e
causou transtorno no lugar.
Dessa forma, a secretaria vai
coibir o trânsito de carros
grandes tipo caçambas e ca-
minhão baú, com o objetivo
de proteger a vida dos muní-
cipes que passam pelas vias.

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

Primeira na indústria dos EUA a ter um departamen-
to de produção de filmes, a marca hoje promove o
Territory Drive-in no lançamento do SUV

O Hospital é uma referência no tratamento de criança dom câncer
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A Prefeitura de Madre de
Deus, através da Secretaria de
Planejamento (SEPLAN), im-
plantou o Sistema de Gover-
nança Digital. Este modelo
permite mecanismos de lide-
ranças, estratégia e controle
postos em prática para avali-
ar, direcionar e monitorar a
atuação da gestão, tendo
como objetivo a condução de
políticas públicas de interes-
se da sociedade.

“Essa é uma solução digi-
tal para a contabilidade do
município. Quando o prefeito
Jailton Santana assumiu a
gestão de Madre de Deus, o
controle das contas da admi-
nistração era apresentado ao

Desde o dia 1º de outubro que
a  Clínica Oftálmica Ver Me-
lhor iniciou os atendimentos
aos moradores de Candeias. A
clínica, inaugurada pela Pre-
feitura Municipal no dia do
aniversário da cidade, 14 de
agosto, está totalmente pron-
ta e localizada no Shopping de
Candeias, em frente a garagem
da VSA, que fica na BA 523, ao
lado do posto de gasolina Ga-
roupa 4, na Rua do Asfalto.

As marcações são feitas na
Central de Marcação da Secre-
taria de Saúde, anexa ao Cen-
tro Médico Luís Viana Filho e
o paciente deve levar o docu-
mento de identidade, cartão
do SUS, comprovante de resi-
dência e o encaminhamento
médico. Os pacientes que
eram atendidos e tratados pe-
los médicos oftalmologistas
na Policlínica Municipal, ago-
ra serão encaminhados para
nova clínica oftálmica.

A Ver Melhor está prepa-
rada com equipamentos de

Clínica Municipal Oftálmica de Candeias oferece
atendimentos gratuitos e óculos de qualidade

Prefeitura de Madre de Deus
implanta na SEPLAN o
Sistema de Governança Digital

gestor através de planilhas
manuais de Excel”, afirmou o
secretário de Planejamento da
cidade, Paulo Sérgio.

Segundo Paulo Sérgio, em
meados de junho o prefeito
Jailton Santana determinou a
criação de um sistema integra-
do de fluxo de caixa da Prefei-
tura. “Sendo assim, o chefe do
Executivo Municipal e titula-
res de algumas secretarias 
podem acessar de qualquer
lugar, de forma simplificada e
digital, os fluxos de pagamen-
tos; as fontes de recursos; re-
ceitas e contas a pagar da Pre-
feitura”.

“Agora Madre de Deus tem
uma gestão financeira eficien-
te e automatizada”, afirmou o
prefeito Jailton Santana.

O Sistema de Governança
Eletrônica de Madre de Deus
segue as determinações do
Decreto Federal  10.332/
2020, que institui a Estratégia
de Governo Digital no âmbito
das administrações federal,
estaduais e municipais. 

Fonte: Ascom/PMC

ponta como oftalmoscópio,
topógrafo de córnea e apare-
lho de ultrassom ocular.  Além
dos atendimentos com profis-
sionais especializados, os pa-
cientes contam com exames e
procedimentos de mapea-
mento da retina, tonometria,
pressão ocular, curva tensio-
nal, teste de sobrecarga hídri-
ca, gonioscopia, ultrassom
ocular, retirada de corpo es-

tranho de córnea e conjunti-
va.

A microscopia especular,
ceratoscopia e paquimetria,
que são exames para avaliação
de córnea e pré-operatória
para catarata, glaucoma, cór-
nea e cirurgia refrativa tam-
bém estão disponíveis.

De acordo com a coorde-
nadora Rosângela Santos, se-
rão feitos cerca de 70 atendi-

mentos por dia. “Estamos or-
ganizando este fluxo inicial
para evitar aglomeração”, ex-
plicou a coordenadora. A ven-
dedora Cátia Silva contou que
precisava fazer o tratamento
da visão a algum tempo e os
serviços chegaram em boa
hora. “São exames difíceis de
conseguir. Eu não iria fazer, se
não fosse na clínica pública.
Graças a Deus, agora vou po-
der fazer meu tratamento.”,
afirmou ela.

Fornecimento dos óculos
de grau – Programa Ver
Melhor

O Programa Social Ver
Melhor visa oferecer óculos de
Grau aos moradores, crianças
e adultos candeenses. Para o
recebimento dos óculos, é im-
portante estar com o cartão de
vacinação em dia, e que a con-
sulta seja realizada nas Unida-
des de Saúde do Município de
Candeias.

Um pouco de esperança
em meio ao desemprego
durante a pandemia

Foram entregues 150 cestas de alimentos e kits de limpeza
para famílias do Subúrbio Ferroviário que sofrem com o

desemprego durante a pandemia do novo coronavírus

A Covid-19 trouxe uma série
de desafios na economia do
Brasil e deixou muita gente
desempregada. Atualmente,
cerca de 13,7 milhões de bra-
sileiros estão sem trabalhar,
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística -
IBGE. O número de desem-
pregados saltou de 10,5% em
maio, para 14,3% em agosto
deste ano e com isso, milha-
res de famílias sofrem a inse-
gurança em manter o alimen-
to na mesa e as contas em dia. 

Para minimizar os impac-
tos do desemprego, muitas
organizações se uniram du-
rante a pandemia garantindo
pelo menos o alimento às fa-
mílias em situação de risco
social. A Legião da Boa Von-
tade foi uma delas, e na Bahia,
já entregou mais de 50 tone-
ladas de doações. Além do ali-
mento também entregou itens
de limpeza, para ajudar na
proteção do povo contra o
novo coronavírus. 

Por meio da Rede Socieda-
de Solidária, a Instituição
apoiou diversas organizações
que atendem comunidades
carentes,para que mais e mais
famílias sejam
amparadas.ACooperativa de
Trabalhadores e Agentes Eco-
lógicos do Paraguary –
Coopeguary,localizada em Pe-
riperi, recebeu da LBV 150
cestas e kits de limpeza para
entregar às famílias do Subúr-
bio Ferroviário, que como
destacou Wilson Costa - Dire-
tor da Cooperativa, é uma par-
ceira importante para que as
famílias consigam garantir es-
ses itens essenciais em casa. 

“A LBV vem como uma
parceira forte no cuidado com
a alimentação porque as pes-
soas ganham o dinheiro hoje
pra pagar uma luz, uma água,
uma conta... e esse alimento
vem suprir essa necessidade.
Com essa pandemia, que ain-
da continua no nosso país, o
que elas ganham não dá pra
garantir o valor desses produ-
tos”. 

Como é o caso da Lorena
Santos, que ao receber as do-
ações destacou a importância
desse apoio: 

“Estou desempregada no
momento e vai ajudar muito
na alimentação da minha fa-

Texto: Anderson Sotero / Foto: Ascom/Martagão

Primeiro transplante pediátrico de medula óssea da
Bahia, através do SUS, é realizado pelo Martagão

Há um ano, a família da pe-
quena Isabela Cerqueira se
deparou, após a menina sen-
tir fortes dores no braço, com
um diagnóstico que assustou
os pais: neuroblastoma, um
tipo de câncer raro que estava
no nível 4, o mais avançado.
Diante do quadro, ela, que tem
apenas quatro anos, precisa-
va de um transplante de me-
dula óssea. O problema era
que, abaixo dos 14 anos, esse
tipo de procedimento não era
feito na rede pública do esta-
do. No entanto, essa realida-
de foi modificada quando o
Hospital Martagão Gesteira,
referência em pediatria, pas-
sou a realizar o procedimento
para crianças e jovens de 0 a
18 anos pelo SUS. Isabela foi
a primeira paciente do novo
serviço que passa a ser oferta-
do para a população baiana.

No estado, o transplante
de medula óssea (TMO) já era
realizado por outras unidades
de saúde, mas somente em
casos a partir dos 14 anos.
Antes, para realizar o proce-
dimento, era preciso se deslo-
car para outros estados, o que
gerava diversos problemas
para as famílias, como gastos
extras e distanciamento dos
familiares. No entanto, a pe-
quena Isabela, que mora em
Serrinha com os pais e duas
irmãs, não precisou mudar de
estado. Ela recebeu alta, nes-
ta terça-feira (27) e seu esta-
do de saúde é considerado
bom.

“Este transplante é um
marco histórico por vários
motivos. O primeiro deles é
porque vai no cerne da missão
do Martagão Gesteira de fazer
justiça social do ponto de vis-
ta humanitário, na medida em
que o Hospital consegue tra-
zer este procedimento inédi-
to, para uma população de
baixa renda, excluída do ser-
viço de saúde privado e que
depende exclusivamente do
SUS. Como em toda a sua his-
tória nos últimos 55 anos, o

mília. Gostaria de agradecer
aos colaboradores da LBV.
Que Deus abençoe cada um.
Continue com esse projeto
abençoando vidas e famílias”,
afirmou Lorena. 
Um dia colaboradora e hoje
atendida 

LilianMontenegro também
foi beneficiada e agradeceu a
LBV. Ela que sempre ajudou
a Instituição, durante a
pandemia do novo
coronavírus precisou inter-
romper suas doações. Desem-
pregada, teve o apoio da coo-
perativa e reencontrou a LBV
no momento que ela mais pre-
cisava. 

“Estou muito feliz receben-
do a doação da LBV, porque
durante essa pandemia não
está fácil pra ninguém, então
esse kit e essa cesta vai me aju-
dar muito. É muito importan-
te porque vai subrir nossas
necessidades, vai nos ajudar a
pagar outras, já é um valor que
não vou precisar gastar. Então
eu só tenho que agradecer a
vocês e parabenizar esse tra-
balho que é muito bonito... Eu
conheço de perto, sou colabo-
radora, hoje não estou poden-
do ajudar devido as dificulda-
des, mas vocês estão de para-
béns!”. 

Com o apoio de colabora-
dores e parceiros, a Legião da
Boa Vontade já ajudou mais
de 20 mil famílias em situação
de pobreza, durante a
pandemia do novo
coronavírus e continua sua
mobilização para atender fa-
mílias na Bahia e em toda re-
gião Nordeste. Para ajudar,
acesse lbv.org.br. 

Quer conhecer um pouco
mais do que a Instituição tem
realizado no país? Pelo ende-
reço @LBV Brasil no
Facebook e no Instagram você
fica por dentro das ações rea-
lizadas nas 5 regiões do país.

Martagão tem trabalhado
sempre em prol daquelas cri-
anças que mais precisam”,
ressalta o presidente da Liga
Álvaro Bahia Contra a Morta-
lidade Infantil (entidade man-
tenedora do Martagão), Car-
los Emanuel Melo. Cerca de
50% das crianças atendidas no
Martagão são de famílias com
renda de um salário mínimo
ou menos.

Em 2015, a Bahia figurava
entre os últimos estados do
Brasil em número de doações
e transplantes, além de altas
taxas de negativa familiar.
“Estamos mudando essa rea-
lidade e isto só foi possível
devido ao apoio incondicional
do governador Rui Costa, que
disponibilizou recursos do te-
souro estadual para reduzir as
dificuldades na realização de
transplantes, incluindo estí-
mulo financeiro às equipes
médicas e hospitais, até o in-
vestimento em equipamentos,
exames e medicamentos de
alto custo na capital e interi-
or”, destaca o secretário da
Saúde do Estado, Fábio Vilas-
Boas, ao parabenizar o Marta-
gão pelo primeiro transplante
de medula óssea. Durante a
coletiva, ele anunciou que “o
Governo do Estado vai fazer o
aporte de recursos necessário”
para a continuidade do pro-
grama de TMO.

“Esta é uma ocasião extre-
mamente especial porque re-
presenta um marco para a
saúde pública da nossa capi-
tal baiana, um ganho enorme
para a população que depen-
de do SUS, especialmente
para nossas crianças. Mais
uma vez o Martagão, referên-
cia no atendimento pediátri-
co, reafirma seu compromis-
so com a sociedade baiana”,
frisa o secretário municipal de
Saúde, Leo Prates.

O pai da primeira pacien-
te, o lavrador Rubem Cerquei-
ra, conta que foi no Martagão
que descobriram o tumor. “Foi
um baque para nós, mas aqui

encontramos todo o suporte”,
diz. Após o transplante ser re-
alizado, a família fez uma fes-
ta no município de Serrinha.
“Ela já está com diagnóstico
que o tumor sumiu. A gente
espera que, de agora em dian-
te, ela melhore cada dia mais.
Nossa família está em festa,
fizeram uma comemoração
grande, com muita alegria”,
acrescenta.

A partir de agora, a paci-
ente continuará a ser acompa-
nhada pelo Hospital, com res-
trições de alimentação e con-
tato social nos próximos três
meses, por causa da imunida-
de. A oncopediatra do Marta-
gão Natália Borges, especialis-
ta em Transplante de Medula
Óssea, conta que o processo,
iniciado em agosto deste ano,
ocorreu sem problemas.

“No caso específico de Isa-
bela, ela estava com neuro-
blastoma no grau mais avan-
çado, com infiltração medu-
lar. A chance da doença reci-
divar somente com a quimio-
terapia era muito alta. O
transplante faz com que essa
chance de recidiva seja redu-
zida”, detalha a oncopediatra,
que foi residente médica do
próprio Martagão e passou a
trabalhar no quadro de cola-
boradores da instituição filan-
trópica.

TMO
Já há 10 pacientes do hos-

pital na fila de espera, com
quadro clínico de indicação
para o procedimento de TMO.
O custo de cada paciente é de
R$ 123 mil, mas o Hospital
trabalha com um déficit de R$
100 mil. O SUS repassa R$ 23
mil. “Esse é o nosso grande
desafio. Se houvesse viabilida-
de econômica, não haveria
necessidade de todo esse es-
forço de uma instituição filan-
trópica. O próprio mercado de
saúde já estaria fazendo. É
justamente onde há a inviabi-
lidade econômico-financeira
que faz com que esse serviço
deixe de ser realizado e que
corrobora para a mortalidade
infantil”, frisa o presidente da
Liga Álvaro Bahia.

Para tentar superar o défi-
cit, o Hospital trabalha em di-
versas frentes: redução dos
custos com a repetição do pro-
cedimento e ganho de eficiên-
cia operacional; sensibilização
das autoridades que fazem
gestão do SUS, no sentido de
melhorar a receita; e a mobi-
lização das pessoas, empresas
e organizações para se soma-
rem à causa da saúde da cri-

ança e, por meio de doações,
ajudarem o Hospital a manter
seus propósitos.

A fim de viabilizar inicial-
mente o tratamento, o Hospi-
tal contou com recursos obti-
dos por meio da campanha
McDia Feliz do Instituto Ro-
nald McDonald, quando a so-
ciedade ajuda por meio da
compra sanduíches e a renda
é toda revertida para projetos
de instituições que trabalham
com crianças com câncer
como o Martagão.

Estrutura
Para conseguir realizar o

novo procedimento, houve,
também, uma preparação es-
trutural do Hospital, ao longo
dos últimos anos. Foram
construídos dois leitos de
transplante, com inclusão de
equipamentos de alta tecnolo-
gia, como os filtros para  mi-
cropartículas de ar e outro
para a água. Ambos com o ob-
jetivo de reduzir a contamina-
ção fúngica. É que, com o tra-
tamento, a paciente fica, por
um período, com baixa imuni-
dade.

Há dois tipos de transplan-
te de medula óssea: o autólo-
go e o alogênico. O Martagão
passou, inicialmente, a fazer o
primeiro tipo. De forma resu-
mida, ele consiste no procedi-
mento no qual a doadora é a
própria paciente. Ela é subme-
tida a uma quimioterapia para
limpar a medula. Com as cé-
lulas sadias, é feito um conge-
lamento das mesmas, por
meio da criopreservação. Em
seguida, a paciente recebe no-
vamente quimioterapia, mas
em altas doses. Por fim, as cé-
lulas sadias congeladas são
devolvidas ao organismo.

Expansão
O TMO se soma a outro

procedimento pioneiro que o
Martagão passará a oferecer:
o transplante de fígado, que é
a única alternativa para crian-
ças com algumas doenças he-
páticas. Na Bahia, no entanto,
esse tipo de transplante ainda
não é feito em crianças. Para
realizar esse tipo de trans-
plante em crianças de 0 a 14
anos, o Martagão iniciou, em
2019, uma parceria de aperfei-
çoamento técnico com o Hos-
pital Sírio-Libanês. Profissio-
nais da instituição foram para
São Paulo para serem treina-
dos no Sírio e, durante a par-
ceria, trabalharão em conjun-
to para realizar os primeiros
transplantes de fígado na
Bahia.

Isabela Cerqueira, o4 anos, deixa o hospital feliz

Os Kits foram entregues
por colaboradores da LBV

O prefeito Jailton Jajai
visitou a Secretaria

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

Estabilizantes de solos
argilosos

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

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

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

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

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

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

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

Banco Mundial
Em reconhecimento aos

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

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

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

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

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

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

Agora Candeias tem
Energia Solar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Felipe e Valdir Rioas

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

CHURRASCARIA DA BRANCA

Rod. 522 Km 6 - Caroba - Em frente à FAC -  Candeias-Ba.

Atendimento para Empresas
Todos os dias tem Churrrasco E pratos variados

Café da Manhã
e Almoço

Agência Brasil Explica como funciona o financiamento de campanha

Desde que o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu, em
2015, vedar as doações eleito-
rais por empresas, o financia-
mento de campanha no Brasil
passou a ser feito preponde-
rantemente com recursos pú-
blicos, por meio do Fundo Es-
pecial de Financiamento de
Campanha (FEFC), apelidado
de Fundo Eleitoral.

Neste ano, o Congresso
decidiu destinar R$ 2,03 bi-
lhões em recursos públicos
para o Fundo Eleitoral. A di-
visão do dinheiro entre os 33
partidos aptos a disputar a
eleição é executada pela Jus-
tiça Eleitoral, que para isso
leva em consideração critéri-
os como o tamanho da banca-
da de cada legenda na Câma-
ra e no Senado, entre outros.

Nas eleições munici-
pais deste ano, o partido que
tem direito à maior fatia é o
PT, que pode utilizar cerca de
R$ 201 milhões do Fundo
Eleitoral para financiar a cam-
panha de seus candidatos a
vereador e prefeito. Em segui-
da vêm PSL (R$ 199 milhões)
e MDB (R$ 148 milhões).

Uma vez disponíveis os
recursos, a divisão interna, o
quanto que cada partido re-
passará a cada candidato, fica

a critério das próprias agremi-
ações, conforme prevê a legis-
lação eleitoral. Os diretórios
nacionais dos partidos tive-
ram um prazo para aprovar
suas próprias regras de divi-
são e submetê-las à Justiça
Eleitoral.

Algumas condições, po-
rém, devem ser observadas
pelos dirigentes partidários.
Recentemente, o Supremo
Tribunal Federal (STF) deter-
minou, por exemplo, que o di-
nheiro seja dividido proporci-
onalmente entre os candida-
tos brancos e negros. Outra
exigência das normas eleito-
rais é que no mínimo 30% dos
recursos sejam repassados às
candidaturas de mulheres,
como meio de incentivar a

participação feminina na po-
lítica. 

Financiamento privado
Isso não significa, con-

tudo, que não há mais finan-
ciamento privado de campa-
nhas, uma vez que é permiti-
da às pessoas físicas fazerem
doações a seus candidatos ou
partidos de preferência. Nas
eleições gerais de 2018, por
exemplo, 19,4% das receitas
eleitorais, o equivalente a R$
1,1 bilhão, tiveram essa ori-
gem. Os próprios candidatos
também podem bancar parte
de suas próprias campanhas.

Há, contudo, limites e
condições previstos na Lei da
Eleições (9.504/1997) e nas
normas eleitorais aprovadas

pelo TSE, que devem ser ob-
servados com cuidado pelo
candidato e pelo cidadão que
pretende fazer uma doação.

Pela lei, o limite para o
autofinanciamento é de 10%
de tudo que o candidato pode
gastar na campanha. No caso
das doações por pessoas físi-
cas, o limite é de 10% da ren-
da bruta anual, conforme de-
clarado à Receita Federal, re-
ferente ao ano-calendário de
2019.

Se o cidadão ceder a
utilização de algum bem mó-
vel ou imóvel, ou mesmo pres-
tar serviços diretamente à
campanha, o valor dessa doa-
ção estimado em dinheiro não
entra no cálculo dos 10%. Esse
valor estimado, porém, não
pode ultrapassar R$ 40 mil.

O descumprimento
dessas regras pode resultar
em multas de até 100% do va-
lor irregular gasto pela cam-
panha. Em casos mais graves,
as violações podem acarretar
a cassação do diploma e a per-
da de mandato após a eleição.

Como doar
Para doar, são permiti-

das diferentes formas. Como
medida para evitar a lavagem
de dinheiro, as doações em di-

Fonte: Agência Brasil

nheiro vivo estão limitadas a
R$ 1.064,10 e devem ser fei-
tas mediante depósito pesso-
al e identificado.

Valores maiores que
essa quantia somente podem
ser doados por transferência
bancária entre a conta do do-
ador e a do candidato, ou por
meio de cheque cruzado e no-
minal. As doações precisam
ser sempre identificadas com
um CPF.

É possível ainda aderir
a financiamentos coletivos
(crowdfunding) de campa-
nha, que podem ser promovi-
dos pelos candidatos em pla-
taformas pré-habilitadas pela
Justiça Eleitoral para esse fim.

O partido político ou o
candidato que receber a doa-
ção é obrigado a identificar na
internet os nomes e os núme-
ros dos CPFs de seus doado-
res, com os respectivos valo-
res recebidos. Doações irregu-
lares devem ser devolvidas e
caso sejam utilizadas, podem
levar à desaprovação das con-
tas de campanha.

Em todos os casos, a
data limite para fazer doações
de campanha é o dia da pró-
pria eleição. Neste ano, o pri-
meiro turno está marcado
para 15 de novembro, e o se-

gundo turno, para 29 de no-
vembro.

Gastos e prestação de con-
tas

A legislação eleitoral
também impõe um limite a
quanto um candidato pode
gastar nas campanhas. O va-
lor máximo para as eleições
municipais deste ano, confor-
me calculado pela Justiça
Eleitoral com base nos limites
de 2016 e na inflação do perí-
odo, varia por cargo e municí-
pio.

Os candidatos são obri-
gados a atualizar, durante as
eleições, todas as doações re-
cebidas e também os gastos de
campanha. As informações
são atualizadas regularmente
pela Justiça Eleitoral e dispo-
nibilizadas no sistema Divul-
gaCandContas. Dessa forma,
qualquer eleitor pode acom-
panhar as receitas e as despe-
sas das candidaturas.

Na plataforma é possí-
vel ainda saber quais as pes-
soas físicas que mais doam e
os candidatos que mais gas-
tam na eleição, além de obter
informações sobre fornecedo-
res e principais gastos no ge-
ral.

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

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

do Polo Petroquímico.

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

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

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

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 Antônio1º Andar / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Ba.

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!

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

Candeias-Bahia

Peças para todas as marcas de veículos

VENHA CONHECER

O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis

#Óleos Lubrificantes #Lanternas
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

  Convênio

PETROBRASOrtodontia & Implantes

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


