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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Sílvio Correia 
é aclamado 
presidente da 
Câmara de 
Vereadores 
de Candeias 

“Novo Tempo” é o mais recente 
trabalho da Banda Flor da Tailândia

A Banda Flor da Tailândia Re-
ggae Club lança EP intitulado 

O vereador Silvio Correia 
(PV), que está cumprindo o 
segundo mandato na Câmara 
Municipal de Candeias, e foi 
o vereador mais votado nas 
eleições do último dia 15 de 
novembro, conseguiu um fato 
inédito na política municipal: 
foi eleito, por unanimidade, 
presidente da Câmara Muni-
cipal, numa votação histórica, 
tendo conseguido todos os 
votos dos seus pares. 

Perfil
De estilo simples, assim 

como o seu pai o ex-vereador 
Cassimiro Correia, o “cam-
ponês”, Silvio exerceu o seu 
primeiro mandato com uma 
preocupação básica: atender 

aos anseios das comunidades 
mais carentes do município. 
A sua atuação na Câmara lhe 
proporcionou 1385 votos nas 
últimas eleições, quase que 
dobrando o número de votos 
das eleições de 2016, quando 
foi votado por 728 eleitores.

Agora, com mais experi-
ência, Sílvio Correia promete 
exercer o mandato com muito 
mais dedicação, procurando 
sempre honrar os 1385 votos 
de confiança dados pelos elei-
tores de Candeias, que reco-
nheceram o seu trabalho no 
primeiro mandato na Câmara 
Municipal.

Na presidência da Câmara, 
Silvio Correia fará uma gestão 
com espaço para todos os 

vereadores, tornando o Poder 
Legislativo harmonioso com 
o Executivo, porém com inde-
pendência.

De com o presidente Silvio 
Correia, todos os projetos que 
forem enviados para a Câmara 
Municipal, a partir do início 
dos Trabalhos Legislativos, 
serão colocados na pauta para 
serem apreciados e votados 

como manda a Lei Orgânica 
do Município.

Além de Silvio Correia na 
presidência, a Mesa Diretora  
da Câmara Municipal de Can-
deias para o biênio 2021/2022, 
tem ainda os vereaores Valdir 
Cruz, na vice-presidência; 
Diego Maia, com primeiro 
Secretário e Adailton Sales, na 
segunda Secretaria.

O vereador Silvio Correia foi eleito presidente da Câ-
mara Municipal com todos os votos dos seus Pares

Foto: Jorge Bastos

A banda tem Anderson Fraga, Tinho e Fofa Jones

Depois do anúncio do encerra-
mento das atividades da Ford 
na Bahia, o governo do Estado 
criou um Grupo de Trabalho 
para viabilizar a atração de 
uma nova montadora para a 
planta da Ford instalada na 
Bahia. A primeira reunião foi 
realizada no último dia 12 de 
janeiro, na sede da Governa-
doria.

No encontro, o governa-
dor Rui Costa fez questão de 

Governo do Estado 
cria grupo de trabalho 
para discutir a saída 
da Ford da Bahia

A Mosaic Fertilizantes, uma 
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatos e potássio 
combinados, abre inscrições 
para o Programa de Estágio 
2021. São 25 vagas distri-
buídas por São Paulo (SP), Página 5

Mosaic Fertilizantes abre inscrições 
para Programa de Estágio 2021

Uberaba (MG), Rosário do Ca-
tete (SE), Rondonópolis (MT), 
Cajati (SP) e Tapira (MG). O 
processo de seleção será todo 
em formato digital. A Mosaic 
tem uma uniade em Candeias

A coluna Pimenta na Política, de José Eduardo e os artigos do psicólogo 
Vladimir Nascimentoe do jornalista e escritor José de Paiva Netto
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O governador Rui Costa se 
reuniu na  Governadoria,  
no Centro Aministrativo 
da Bahia , com  os repre-
sentantes dos trabalha-
dores da Ford, além de 
Secretárias de Estado

Dia histórico para os baianosDireção da Ford anuncia 
o final das atividades na    
fábrica de Camaçari

Causou um grande reboliço 
nos meios políticos e empresa-
riais da Bahia, principalmente 
na Região Metropolitana de 
Salvador, o anúncio feito pela 
Ford do Brasil, no último dia 
11 de janeiro, dando conta de 
que o seu parque industrial lo-
calizado no Polo Petroquímico 
de Camaçari, iria encerrar as 
suas atividades.

De acordo com o comu-
nicado oficial da empresa, 
serão mantidos somente o 
Centro de Desenvolvimento 
de Produto, na Bahia, e o 

Trabalhadores da Ford fa-
zem manifestação em frente 
à fábrica de Camaçari 

A manhã do último dia 19 de 
janeiro foi histórica para a 
enfermeira Maria Angélica 
de Carvalho de 53 anos, a 
idosa Lícia Pereira Santos 
de 83, o médico Uenderson 
Barbosa de 30 e a índia Dei-
siane Tuxá de 31 anos. Eles 
foram as quatro primeiras 
pessoas a serem vacina-
das contra a Covid-19, na 
Bahia. 

O governador Rui Costa, 
o prefeito Brunos Reis e os 
secretários da Saúde, Fábio 
Vilas Boas (estadual) e Léo 
Prates (municipal acom-
panharam a imunização 
histórica, que aconteceu na 
sede das Obras Sociais Irmã 
Dulce (Osid), no largo de 
Roma, em Salvador.

A Bahia recebeu do Mi-
nistério da Saúde, nesse 

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, 
aplicou as primeiras vacinas no estado da Bahia

Foto: Camila Souza/GOVBA

reforçar que o Estado vai dar 
todo o suporte necessário aos 
trabalhadores da Ford, inclu-
sive com a elaboração de um 
banco de dados para servir de 
subsídio para empresas que 
possam vir a empregá-los.

Além de Governador Rui 
Costa e de trabalhadores da 
montadora, participaram do 
encontro na Governadoria, 
representantes da Federação 
das Indústrias do Estado da 

Bahia (Fieb), do Sindicato 
dos Metalúrgicos da Bahia, 
da Casa Civil do Governo e 
das secretarias estaduais da 
Fazenda (Sefaz), de Desenvol-
vimento Econômico (SDE) e 
do Trabalho, Emprego, Renda 
e Esporte (Setre).

Campo de Provas, em São 
Paulo. “A Ford está presen-
te há mais de um século na 
América do Sul e no Brasil e 
sabemos que essas são ações 
muito difíceis, mas neces-
sárias, para a criação de um 
negócio saudável e susten-
tável”, afirmou Jim Farley, 
presidente e CEO da Ford.

A notícia, também pegou 
de surpresa os funcionários 
e sindicalistas de Camaçari. 
Segundo o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Camaçari, “O que está em jogo 

é o emprego direto de cerca 
de 12 mil trabalhadores. Um 
dano gravíssimo à economia 
da Região Metropolitana de 
Salvador. Por isso, aqui tam-
bém faço um chamamento 
ao poder público, ao governo 
do Estado e prefeituras: o 
momento agora é de sobrevi-
vência e precisamos de toda 
unidade”, explicao presidente 
do Sindicato dos Matalúrgicos 
de Camaçari, Julio Bonfim.

primeiro lote, 376,600 do-
zes da Coronavac, que foram 

distribuídas para os 417 
municípios do estado.

“Novo Tempo”, com canções 
autorais.

O grupo de Reggae baiano 
que foi criado no início dos anos 
2.000, na cidade de Candeias, 
Região Metropolitana de Sal-
vador, conta com uma trajetória 
de 20 anos de estrada, levando o 
rítmo jamaicano para os quatro 
cantos do Brasil.

 O novo trabalho da Banda, 
traz a música “Nega” como 
aposta para o verão e mais 4 
canções inéditas, incluindo 
“Cegueira do Amor”, que conta 
com a participação especial do 
cantor Serginho, da Banda Adão 
Negro.

Em breve, o novo trabalho 
da Flor da Tailândia estará em 
todas as plataformas, mas você 
já pode aumentar o som e curtir 
uma prévia do novo EP.
Instagram 
@flordatailandiareggaeclub 
Face
@flordatailandiareggaeclub
YouTube
oficialflordatailandia

Secretaria da Educação do 
Estado abre processo seletivo 
para profissionais nas áreas 
de Engenharia e Arquitetura
A Secretaria da Educação do 
Estado realiza, até o dia 8 de 
fevereiro, as inscrições (www.
selecao.uneb.br/sectns) para 
o processo seletivo de dez 

profissionais nas áreas de 
Engenharia e Arquitetura, em 
Regime Especial de Direito 
Administrativo (REDA).

Prefeito de Candeias 
nomeia nova 
secretária de Educação

Nova Secretária assina o 
livro de posse

Com menos de um mês da 
nova administração, que se 
iniciou no último dia 1º, o 
prefeito Pitagoras Ibiapina, 
de Candeias, já processou a 
primeira alteração no primeiro 
escalão do seu governo. Sai 
Cássio Vinicius e entra Fidélia 
Gomes, na Secretaria Munici-
pal de Educação.
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O bom uso do tempo
O ambiente fraterno e aco-

lhedor que se estabelece no fim 
do ano, reunindo as famílias, os 
amigos, as comunidades, enfim, 
os corações, leva todos a projetar 
sempre um novo ano melhor. É 
preciso, porém, que mantenhamos 
a veemência inicial, trabalhando, 
incansavelmente, sem perder ne-
nhum ensejo de atuação em prol 

do desenvolvimento espiritual, humano e social de nos-
so país, a partir de nós mesmos. Assim, o novo ano que 
se avizinha trará maiores oportunidades de sucesso.

Nos meus bate-papos com os jovens da Religião 
de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e no livro Jesus, 
a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do 
Cristo em nós (2014), alerto-os para o fato de que o 
tempo vai passar de qualquer jeito. Por isso, façamos 
bom uso dele na vivência diária do Amor Solidário, que 
nos coloca sob o amparo de Deus Todo-Poderoso, fonte 
da verdadeira solução para os desafios particulares e 
coletivos, se houver decisivamente em nós a indispen-
sável humildade para senti-Lo e compreendê-Lo, sem 
radicalismos.       
 Sempre haverá saída para os problemas, por 
piores que sejam, desde que o ser humano realmente 
respeite o ser humano. Ele não vai apenas pensar com 
o cérebro, usará também o coração. À vista disso, é 
imprescindível educarmos nossos sentimentos no Bem, 
pois, quando a criatura tem seu interior poluído, tudo 
à sua volta é contaminado.

Mente, coração, generosidade
Falar em mente e coração dá-se pela necessidade 

de evidenciarmos um simbolismo essencial à clareza do 
que lhes apresento, de modo que estejam nitidamente 
expressas duas das condições mais importantes da 
Alma: pensar e sentir, ou, na ordem moral mais per-
feita, sentir e pensar. Eu poderia expor que, sendo a 
mente o contato principal do Espírito com o corpo, nela 
estaria o centro do pensar e do sentir (amar). Contudo, 
procuro uma forma mais simples de me comunicar com 
vocês, porque aqui estão pessoas de mais idade e temos 
crianças também.

Ora, o grande objetivo da Autoridade do Poder 
de Jesus, na Política de Deus, é que todos se façam 

melhores. Sob a ótica da Legislação além da legislação 
— portanto, a que tem origem em Deus e em Suas Leis 
Eternas —, somos levados a indagar: se não houver 
igualmente esse sentido de Solidariedade, de Gene-
rosidade, de Altruísmo, de Confiança, de Disciplina e 
de Justiça, na efetiva transformação de um indivíduo, 
para que ele se torne ético, quem cumprirá as leis ter-
renas?  

Em meu livro Reflexões e Pensamentos — Dialética 
da Boa Vontade (1987), registrei:    

Quantas leis sejam feitas, tantas maneiras o ser hu-
mano encontrará de fraudá-las, enquanto não entender 
que temos solidários compromissos uns para com os 
outros, sem os quais não pode existir genuína vida em 
sociedade. Isso é exercer a cidadania, que começa no 
Espírito. É fortalecer as comunidades. Não há departa-
mentos estanques no mundo, principalmente agora, na 
era da rapidez das comunicações e da constante ameaça 
nuclear, entre outras, talvez piores.

Não basta desenvolver o intelecto, como mui-
tos pensam relativamente à Educação. Por isso, criei 
a Pedagogia do Afeto, para iluminar os corações dos 
pequeninos, porquanto uma civilização exige que haja 
um refinamento dos costumes. De que maneira realizá-
lo, senão cultivando o que de bom existe no íntimo de 
cada criatura? É preciso desarmar os corações desde a 
infância, consoante explico em  É Urgente Reeducar!  
(2000). Nele digo que a estabilidade do mundo começa 
no coração da criança.

Tal ponto de vista — o da necessidade de desarmar 
os corações humanos desde os pequeninos — não nos 
impede de prepará-los para sobreviver aos piores de-
safios da vida. 

Torna-se mais que básico que nos empenhemos 
no estudo das Leis Divinas. Como?! Investigando as 
Sagradas Escrituras e purificando nosso interior com 
a Bondade e a Justiça de Deus.   
   Pensem nisso. Governar é educar 
o sentimento para o Bem.     
    Alziro Zarur (1914-1979), 
saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, ressalta-
va que: ”Governar é ensinar cada um a governar a si 
mesmo”.

Continuação
Medo, Segurança, Liberade

Vivemos em um mundo tão repleto de incer-
tezas e medos que, incrivelmente, parece que 
somos reféns da nossa própria vida. Tudo 
isso também é reflexo da fragilidade a qual 
estamos submetidos através dos bombardeios 
cotidianos de notícias veiculadas pela mídia 
sobre as desgraças alheias. Inevitavelmente, 
todos esses infortúnios contribuem para au-

mentar ainda mais nossa sensação de insegurança e temor; 
podendo contribuir para evolução de doenças psíquicas 
como transtornos de ansiedade e síndromes do pânico, por 
exemplo.

Mas se engana que essas são características da nossa época 
ou cultura. Talvez, os atuais meios de comunicação; ou de 
como as notícias são facilmente propagadas; ou a globalização 
(sistema no qual as ações em determinados países podem 
disseminar reações em outros), tenha contribuído para iludir 
nossa percepção de que vivemos em épocas de insegurança 
nunca antes conhecidas.

Ora, diante de todas essas inseguranças e precariedades, 
é justo se privar de determinados atos? Vale à pena abdicar 
da liberdade e deixar de realizar nossas vontades com medo 
de um futuro que nem sabemos se vai se concretizar? Nossos 
medos determinarão nossas felicidades? Nossas privações 
prolongarão nossos dias de vida? Quem garante que na se-
gurança do nosso lar não podemos ser atingidos por algum 
tipo de infortúnio?

Obviamente que não é fácil lidar com nossos medos e às ve-
zes podemos até precisar de uma ajuda profissional para lidar 
com eles. Também é verdade que nossos medos são mecanis-
mos de defesas que podem nos prevenir de alguma armadilha. 
Mas, ficar refém desses medos impede nosso desenvolvimento 
social e uma saudável maneira de aproveitar a vida.

Alguns autores da ciência sociológica defendem a impos-
sibilidade de conciliar segurança com liberdade. Quem é livre 
não pode ter uma segurança plena; e quem pode se declarar 
seguro é porque certamente tem sua liberdade privada.

Mas, convenhamos: só existe uma vida (sem entrar em 
méritos espirituais ou religiosos). E com exceção daqueles 
temores e fobias de ordem psíquica e/ou patológica, podemos 
muito bem conviver com os medos sem deixar de tirar provei-
to da vida. Afinal, é mais vantajoso se esquivar da sociedade 
e se privar de um lazer, ou buscar novos desafios e enfrentar 
a realidade? Tudo deve ser feito com ações moderadas e cau-
tela, porém, prevenção e vigilância em excesso pode privar 
nossa liberdade de atividades básicas da vida, como: amar, 
aprender, experimentar.

Prefeito de Candeias anuncia 
interesse em adquirir vacina 
contra a Covid-19
O prefeito de Candeias, Dr Pi-
tágoras Ibiapina, encaminhou 
ofício ao Instituto Butantan 
demonstrando interesse em 
adquirir a vacina Coronavac 
para a prevenção da Covid-19, 
para a população candeense. A 
vacina está sendo desenvolvi-
da pela empresa Sinovac em 
parceria com o Instituto, que 
é o principal produtor de imu-
nobiológicos do Brasil.

O prefeito, que é médico, 
salientou a importância de 
adquirir, inicialmente, 51.778 
doses da vacina para disponi-
bilizar no primeiro momento 
aos grupos prioritários. “Não 
estamos medindo esforços 
para que possamos contar 
com a vacina o mais rápido 
possível” afirmou. Pitágoras 
destacou que o município já 
possui um plano de imuni-
zação pronto, a ser iniciado 
pela Clínica de Imunização 
Proteger. 

A decisão da prefeitura 
coloca o município como 
um dos primeiros da RMS a 

demonstrar o interesse. “Fui 
acometido por essa doença, e 
em nossa cidade 67 pessoas 
perderam a vida. Nossa luta é 
evitar mais perdas e a prote-
ção da saúde dos candeenses” 
afirmou. 

O Instituto Butantan, pio-
neiro na busca de solução 
para a pandemia através da 
produção da CoronaVac, re-
centemente, divulgou que, na 
terceira fase das pesquisas, fo-
ram alcançados índices de efi-
cácia superiores aos exigidos 
pela Anvisa e pela Organização 
Mundial de Saúde.

Prefeito Pitagoras Ibiapina

Geraldo Júnior tem reunião 
com o prefeito de Itapetinga 

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Salvador e presidente 
do MDB na capital da Bahia, 
Geraldo Júnior, teve uma 
reunião no último dia 12 de 
janeiro com o prefeito de Ita-
petinga, Rodrigo Hage (MDB), 
e o presidente estadual da le-
genda, Alex Futuca. O encon-
tro ocorreu na sede estadual 
do partido, em Salvador.

“A pauta foi o crescimento 
do partido na Bahia e no Brasil. 
Aqui no estado passamos por 
um processo de reorganização 
partidária e, neste encontro, 
discutimos o crescimento do 
partido no interior da Bahia 
e em especial na microrregião 
de Itapetinga. Também foi 
pauta do encontro o pleito de 
2022, quando “continuará o 
processo de crescimento de 
nossa legenda, tão importante 
na história contemporânea 
da construção da democracia 
brasileira”, pontua Geraldo 
Júnior.

O MDB é o partido que 
mais elegeu prefeitos no Brasil 
neste ano,  com 784 eleitos. Os 
dados são do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Na Bahia, 
Feira de Santana e Vitória da 
Conquista, respectivamente 
a segunda e terceira maiores 
cidades do estado, são gover-
nadas por dois filiados ao par-
tido: Colbert Martins (MDB) e 
Hérzem Gusmão (MDB).

Localizada no Centro Sul 
baiano, a microrregião de 
Itapetinga é formada por 9 
municípios.

O objetivo do encontro 
de Geraldo Jr e Rodrigo 
Hage foi fomentar o cres-
cimento do MDB

Chamou a atenção dos analistas 
políticos de Candeias, a ausên-
cia de alguns ex-secretários 
que atuaram na administração 
passada do prefeito Pitágoras 
Ibiapina, na composição do 
novo Secretariado. Ficaram de 
fora nomes como Toni Gleidson 
(Meio Ambiente), Robson San-
tana (Sedur) e principalmente 
Jairo Silva, o Jarinho, que era 

um dos mais próximos do chefe 
do Executivo.

Tentamos contatos com os 
ex-secretários para saber os 
motivos da não continuidade 
nos cargos, mas não consegui-
mos. Apenas Toni Gleidson se 
manifestou. Disse que não sabia 
e que não fora comunicado pelo 
prefeito que não continuaria no 
novo governo.

Eles ficaram de fora do governo

Nota pública
O Progressistas da Bahia, através da sua Executiva, sob a Pre-
sidência do vice-governador João Leão, e as suas bancadas 
estadual e federal, reiteram o compromisso com a democracia 
e a observância da independência e harmonia dos poderes 
constituídos. 

A eleição para a sucessão da mesa diretora da Assembleia 
Legislativa da Bahia colocou em posições opostas duas propostas 
que foram debatidas e defendidas por diferentes partidos e os 
seus respectivos deputados.

O PP sempre considerou politicamente justa a repactuação 
do acordo liderado pelo governador Rui Costa e deputados da 
base.

A necessidade de preservar o equilíbrio dentro da base foi o maior 
estímulo para o nosso desejo de continuar à frente da Alba.

Ao longo das últimas semanas as conversas se intensifica-
ram com todas as lideranças com responsabilidade política ou 
assento na Casa na construção de uma candidatura identificada 
com os anseios do Parlamento.

De início foi colocada a possibilidade de reeleição do deputa-
do estadual Nelson Leal e num segundo momento a candidatura 
do deputado Niltinho, jovem e com um excelente relacionamen-
to com os seus pares.

Ocorreu também o diálogo com os candidatos Vitor Bonfim 
(PL), Samuel  Júnior (PDT) e  Fabrício Falcão( PC do B), sempre 
lembrados como uma possibilidade de consenso.

O Progressistas destaca também o esforço do governador 
Rui Costa (PT) em buscar uma solução capaz de evitar uma 
disputa entre partidos aliados. Em atenção ao governador e ao 
nosso compromisso de preservar a aliança que vem governando 
a Bahia de forma exitosa, o partido decidiu acompanhar a po-
sição do governador e apoiar a chapa presidida pelo deputado 
Adolfo Menezes (PSD).

O Progressistas ressalta também os agradecimentos aos 
partidos e deputados que caminharam conosco. E em especial, 
aplausos ao presidente Nelson Leal , cujo mandato, em meio à 
pandemia, garantiu uma gestão ética e comprometida com as 
aspirações da sociedade.

O partido deseja que a próxima direção da Alba dê conti-
nuidade aos avanços conquistados e defenda a autonomia do 
Poder Legislativo.

O Progressistas da Bahia continua na luta pelos nossos va-
lores e por uma política em prol da melhoria da qualidade de 
vida dos baianos.

Comissão Executiva Estadual
Progressistas - Bahia
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O prefeito Pitágoras Ibiapi-
na, de Candeias, acompanha-
do a vice-prefeita Marivalda 
Silva, anunciou no último dia 
07 de janeiro, a composição 
do seu novo secretariado, 
que vai administrar a cidade 
nos próximos quatro anos. A 
cerimônia aconteceu na sala 
de reuniões da Prefeitura.

Antes de anuciar os novos 
integrantes do seu Governo, 
o prefeito Pitagoras Ibiapina 
fez um breve discurso de 
agradecimento.  “Agradeço 
aos amigos presentes. Esse 
momento é de emoção e 
gratidão. Eu quero que todos 
aqui, nomeados para secre-
tários nos próximos quatro 
anos, não esqueçam que o 
lema da nossa campanha 
foi “Trabalho Dobrado”, e é 
isso que a população espera 
de nós.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da Pre-
feitura, os novos Secretários 
são:

Chefe de Gabinete - Fili-
pe Magno dos Santos Ra-
mos; Secretário de Gestão 
Pública - Igor Lima Freire 
Oliveira; Secretário de Go-
verno - Washington Cam-
pos Pereira; Secretário de 

Prefeito de Candeias, Pitagoras Ibiapina, 
anuncia e dá posse aos novos secretários 

Meio Ambiente - Carlos 
Ibiapina Júnior; Secre-
tário de Juventude - Jose-
val da Silva; Secretária de 
Cultura - Lucrécia Pinho 
de Brito de Santana; Pro-
curador Geral - Roberto 
de Souza Matos Júnior; 
Secretário de Saúde - Mar-
celo Cerqueira; Secretário 
de Infraestrutura e Obras 
- Rosevaldo Adorno dos 
Santos; Controladora Ge-
ral - Ednalva Santana de 

Souza; Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos - 
Washington Paraguaçu 
do Nascimento Silva ; 
Secretaria  Municipal  de 
Esporte e Lazer - Robert 
da Cruz Costa; Secretaria 
de Trânsito e Transporte - 
Emerson Magno Santos 
da Paixão; Secretária de 
Desenvolvimento Social - 
Soraia Cabral; Secretária 
de Habitação - Maria Rita 
Correia Vieira de Souza; 

O anúncio e posse dos novos Secretários aconteceu na sala de reuniões da Prefeitura

Evandro Barbosa é aposentado da Justiça do Trabalho

Amanhecia. O frio não nos demovia da ideia de empreender-
mos a nossa jornada. Os mais dorminhocos tinham que ser 

acordados. Para isso tínhamos um assovio 
característicos do grupo de exploradores. 

Um, dois, três ... ao menos cinco eram 
o suficiente para iniciarmos a caminhada 
divertida e cheia de estórias. Umas verda-
deiras, outras mentirosas, mas que serviam 
para passar o tempo durante a longa viagem 
que era sempre fora da estrada. Não nos 
afastávamos do leito do rio para o caso de 

alguma emergência.
Nunca aconteceu algo que não fosse esperado ou digno 

de nota: um arranhão, uma queimadura de lagarta ou de 
cansanção. Esta sim incomodava, ardia e inchava. Alguém 
disse que se fizéssemos xixi no local afetado o mal estar 
logo cessaria. Mentira! Continuava a ardendo e pior, sendo 
gozado por quem fez o xixi no lugar atingido (precursor do 
“golden shower”.

Ao longo do caminho íamos percebendo o odor da vegeta-
ção: araçá mirim, velame graúdo, bêbada, que se assemelha 
a cagaita goiana, “cu de pinto” (fruto roxo, coberto por uma 
penugem, extremamente doce e que deixavam as línguas 
e dentes arroxeados) e tantos outros odores de frutos não 
comestíveis, mas que despertavam as nossas sensações 
olfativas as mais distintas.

Estes aromas até hoje despertam lembranças das nossas 
infâncias, especialmente o murici.

O terreno por onde optávamos andar não era muito 
fácil. Era constituído de uma areia solta, o que dificultava 
a marcha. Era aí que estavam as frutas mais saborosas. Al-
gumas nem tanto. A fruta de pombo por exemplo, depois de 
ingerida, deixava um travo na boca bastante desagradável. 
Não importava. O mais chato era quando pisávamos num 
toco. As caminhadas, quase sempre era feitas descalços para 
não estragar as nossas sandálias, que se tentássemos usá-
las sempre soltavam as tiras, (não eram havaianas. Eram 
conhecidas como: sarga bundas) quando quebravam, não 
dava para encontrar um prego ou um pedaço de arame em 
meio ao mato para improvisar um conserto.

O sol começava a esquentar. A areia também. Era hora 
de procurarmos as pequenas sombras para esfriar um pouco 
os pés que, apesar de calejados, ainda ardiam.

Cada um levava a sua capanga individual. Uma espécie 
de alforge para colocar as frutas coletadas. Eram feitos de 
tecidos escuros, para que não se notasse as manchas de 
nódoas deixadas pelas frutas, sem esquecer um estilingue 
com algumas pedras de seixo que era usadas como muni-
ção. Sempre usei, nunca acertei um alvo, seja parado ou 
movente.

Todos sabíamos que o destino final da nossa jornada era 
sempre a represa de Aramarí, cidadezinha próxima a nossa. 
A única fonte de interesse era a represa onde podíamos mer-
gulhar da ponte. Como era bastante alta, não arriscávamos 
cair de ponta-cabeça. Sempre pulávamos de pé.

Depois de nos deleitarmos com os mergulhos a travessia 
a nado, hora de voltar. Desta vez, íamos pelo leito da estra-
da pedindo carona aos raríssimos carros existentes. Quase 
nunca conseguíamos.

Passados alguns dias, voltamos à cidade, desta vez em 
um carro que alguém tinha pegado escondido dos pais. 

Chegamos a represa. Estava vazia. No local onde havía-
mos mergulhado, estavam trilhos pontiagudos que alguém 
tinha colocado para que a gurizada não mais mergulhassem 
no local.

Gelamos! 
Pelos nossos cálculos, Joãozinho, o mais afoito ou mais 

exibido, sempre mergulhava de ponta-cabeça passando a 
centímetros dos trilhos pontiagudos.

Milagres acontecem!

Secretário de Planejamento 
- Ivan Santana Palma; 
Secretaria de Emprego e 
Renda - Maria Márcia Te-
les; Secretaria de Indústria e 
Comércio - Ana Paula dos 
Santos Soares; Secretário 
da Fazenda - Camilo Pinto 
de Faria Lima e Silva e 
Secretário de Educação - 
Cassio Vinicius.

No total, a administração 
municipal conta com 20 Se-
cretarias.

Catar Cajuí CONTO
Por Evandro Barbosa 

A Prefeitura de Eunápolis 
informa que o ex-prefeito Ro-
bério Oliveira (PSD) deixou 
uma “dívida enorme na folha 
de pagamento, com salários 
atrasados da ordem de cerca de 
R$ 5 milhões”. Os débitos são 
referentes à folha de pagamen-
to, empréstimos consignados, 
INSS e pensão alimentícia, 
referente ao mês de dezembro 
de 2020 dos servidores.

Os valores deixados em cai-
xa pelo ex-prefeito são verbas 
destinadas ao Covid 19,  Fun-
do de assistência  social, Fun-
do Municipal  de saúde, dentre 
outros valores carimbados, 
que ultrapassam o montante 
de R$ 21 milhões. 

De acordo com a admi-
nistração municipal, “estes 
recursos não foram utilizados 
pelo ex-gestor, que deixou pes-
soas morrerem sem recursos 
nos hospitais, testes e falta de 
estrutura para atendimento, 
além da falta de investimen-
tos em educação, assistência 
social, dentre outras áreas”. 
Segundo a atual gestão, o mu-
nicípio ficou seis meses sem 
testes de Covid-19.

A prefeita da cidade, Cor-

Prefeitura de Eunápolis 
informa que “ex-gestor 
deixou uma dívida com 
funcionalismo público de 
aproximadamente R$ 5 
milhões

Por Pedro Castro

Foto: Divulgação Teia Comunicação

Vista aérea da importante 
diade de Eunapólia

délia Torres (DEM) pontuou 
que apenas o valor de R$ 
1.301.823,81 pode ser des-
tinado ao pagamento dos 
servidores municipais, “valor 
muito menor que a dívida com 
os colaboradores”.

“A população precisa saber 
da verdade e esse é o nos-
so compromisso”, afirmou a 
prefeita. Segundo a gestora, 
o governo que “faltava com a 
verdade” foi encerrado no dia 
31 de dezembro e o compro-
misso da gestão atual é com a 
transparência. 

“Não governarei olhando 
para o retrovisor  e sim para 
frente, mas esses esclareci-
mentos serão colocados atra-
vés de uma auditoria e dos 
órgãos competentes”, frisou.

O que o homem é?

Definir o que são seres vivos é tarefa para cien-
tistas, mas, saber o que o homem é, trata-se de 
uma tarefa complexa, pertencente ao mundo 
secreto do inconsciente, ou, talvez, segredo 
fora do alcance para os mortais.

Com a chegada da pandemia, a indagação 
acima fica mais difícil de resposta. Se de um 
lado nos deparamos com milhares de homens 
e mulheres trabalhando para os enfermos do 
coronavírus (COVID-19); de outro lado, para-

doxalmente, assistimos milhares de pessoas encerrando o ano em 
grande estilo, com muita festividade, dançando e comemorando 
sabe-se lá o quê. Neste clima, permaneciam indiferentes aos qua-
se 200 mil brasileiros que foram a óbito, e o pior transgredindo 
todas as recomendações da comunidade científica, notadamente 
o distanciamento social.

De outro giro, é incompreensível que a morte de um ídolo 
comova todo um país, e que o óbito de milhares de irmãos no 
mundo seja encarado como um fato insignificante. Como com-
preender a mente humana? 

Mas não é só. A irracionalidade humana que parecia submer-
sa, emergiu-se inexplicavelmente, num momento de dor, em que 
as atitudes deveriam ser de amor, solidariedade e fraternidade. 
Notem bem até onde chega a maldade da pequenez humana, em 
plena pandemia a corrupção não cessou, inúmeros casos foram 
noticiados de desvios de verbas públicas para o combate deste 
flagelo que assola a humanidade.

Além do mais, é inquietante o desprezo às opiniões científicas 
que foram a tônica constante, apelaram para o “achismo”, me-
nosprezando a letalidade do vírus. Indivíduos, sem nunca terem 
passado nem perto de uma faculdade de medicina, por encanto, 
tornaram-se médicos.

O último fato recente foi estarrecedor:  a falta de oxigênio em 
Manaus. O Estado não se preparou, apesar de ter sido alertado 
há pelo menos 4 dias, antes do caos, segundo o procurador da 
República do Amazonas, Igor Spindola. Não bastasse a inércia 
do Estado, um empresário “visionário”, estocou vários cilindros 
com oxigênio, para vender mais caro em tempo oportuno. Ina-
creditável!!!

A pandemia, assim como a corrupção, andam lado a lado nos 
rincões e algumas capitais do Brasil, se quiserem investigar o 
destino do dinheiro alocado para combater a pandemia, aí sim, 
a tristeza é infinita. 

O filósofo Arthur Schopenhauer, via a existência como palco 
de um teatro, onde foi atribuído um papel a cada um: aquele 
era o rei, este o conselheiro, aquele outro vive o papel de criado; 
enfim, todos em suas respectivas personagens, cujas variantes de 
posição são aparentes, porque na verdade são todos iguais, não 
passando de meros atores em suas ascensões e quedas.

O que o homem é? Não sei. A única certeza é biológica, somos 
mortais.

Plácido Faria é advogado e comentarista político
Colaborador do jornal O Candeeiro

placido@yahoo.com.br

Por Plácido Faria

ARTIGO

A batata é uma das hortaliças mais populares nas mesas dos 
brasileiros. Consumida em diversos formatos, o alimento é 
fonte importante de carboidratos e vitaminas. O tubérculo é 
uma opção nutricional para substituir alimentos que sofreram 
disparada de preços, como o arroz.

O Brasil conta com boa condição climática para a produção 
de batata na maior parte do seu território e, além das mesas 
brasileiras, o produtor também é responsável por abastecer o 
mercado externo e a indústria de alimentos. Para isso, o agricultor 
precisa estar preparado para entender a variedade, capacidade 
produtiva, reação frente às adversidades climáticas, entre outros 
fatores que interferem na qualidade do alimento.

A etapa inicial e que faz toda diferença no cultivo da batata 
é o correto preparo do solo, para deixar a terra macia e porosa, 
respeitando as características de cada região. 

Na comercialização de batatas para a indústria, o agricultor 
precisa estar atento às especificações exigidas para tornar o 
produto ainda mais atraente nas prateleiras dos mercados nos 
formatos chips, palha ou palito. Neste sentido, prioriza-se uma 
batata com quantidade adequada de sólidos, tamanhos uniformes 
e com a polpa sadia e bem preservada.

Só é possível alcançar este padrão de qualidade com um solo 
equilibrado  em macro e micronutrientes. O uso de fertilizantes 
é essencial para encontrar equilíbrio entre esses nutrientes. O 
excesso de potássio, por exemplo, pode inibir a absorção de mag-
nésio, importante para o desenvolvimento da cultura. Já entre os 
micronutrientes, uso adequado de zinco e boro contribui para o 
aumento de produtividade.

Para atender a esta demanda, a Mosaic Fertilizantes conta 
com linha de produtos de performance que garante qualidade e 
produtividade, com alta solubilidade e  uniformidade liberando 
os nutrientes do início ao fim da cultura. Em pesquisa realizada, 
com a utilização da linha de Performance da Mosaic Fertilizan-
tes, constatou-se incremento de 400 sc/ha quando comparado 
à utilização de fertilizantes convencionais.

Um exemplo de produto que auxilia os agricultores a encontra-
rem equilíbrio no solo é o K-mag. A fórmula exclusiva da Mosaic 
Fertilizantes tem, em um único grânulo, magnésio, potássio e 
enxofre, com baixa concentração de cloro e alta solubilidade, 
diferenciando-se  da fonte convencional, o KCl. Quando se utiliza 
grandes quantidades de KCl, pode ocorrer o excesso de aplicação 
de cloro, o que pode desencadear desequilíbrios na planta e no 
solo, prejudicando a produtividade. 

Além de proporcionar lavouras homogêneas e sadias, K-Mag 
assegura o enchimento dos tubérculos. Sua utilização na cultura 
da batata gerou um incremento de 22,5% de batata classificada 
como  “Especial”. 

ARTIGO

Preparo do solo e equilíbrio de 
nutrientes garantem produtividade 

na cultura de batatas 
Por Flávio Bonini*

*Flávio Bonini é engenheiro agrônomo e gerente de 
serviços técnicos da Mosaic Fertilizantes
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Radicada no Rio de Janeiro, 
a violinista paulistana Ana de 
Oliveira, spalla da Orquestra 
Sinfônica Nacional da UFF e 
integrante do renomado Trio 
Puelli, lançou-se um desafio 
no ano mais assustador e in-
cógnito da história recente da 
Humanidade e, especialmente, 
da classe artística e musical: 
estrear seu projeto solo, o 
primeiro de uma carreira com 
mais de três décadas a serviço 
da música brasileira e interna-
cional. Tendo sido solista com 
diversas orquestras na Europa 
e no Brasil – por uma década 
foi spalla da Orquestra Sinfô-
nica Brasileira – Ana de Olivei-
ra lança, simultaneamente, seu 
primeiro CD de violino solo, 
“Dragão dos Olhos Amarelos”, 
e o livro “O Violino na Música 
Contemporânea Brasileira – 
um manual de técnica estendi-
das”, ambos no formato físico 
e digital, uma ousadia muito 
bem vinda em tempos pandê-
micos, revelando-se, musical-

Ana de Oliveira lança CD e 
livro dedicados ao violino solo
Com longa carreira como camerista e spalla em orquestras nacionais e internacionais, violinista paulistana, radicada no 

Rio, lança o álbum “Dragão dos Olhos Amarelos”, com participação de André Mehmari, e o livro “O Violino na Música 
Contemporânea Brasileira”, marcando sua estreia com CD solo e como autora na literatura musical

Vejam os comentários de André Mehmari e Paulo Bosísio
“Há artistas que não dão um passo atrás quando um 
grande desafio se impõe, seja ele um improviso,
 uma sonata ou um flamejante dragão de olhos amarelos 
que traz dilemas e questões profundas ao baile da vida. 
Ana de Oliveira se propõe (e vive) aqui simplesmente 
o encontro mais profundo consigo própria em sua 
brilhante carreira, até o momento. Sem filtro!”
André Mehmari

“A destacada violinista Ana de Oliveira demonstra, e já 
por longo tempo, o que teoriza no papel. Esta sua obra 
(livro), fruto de conhecimento teórico e prático, constitui 
um verdadeiro tesouro para todos nós, violinistas e 
os que tocam outros instrumentos de cordas. Ela nos 
fornece bases sólidas para compreender e executar 
projetos sonoros de compositores contemporâneos, 
como também proporciona o caminho inverso – o deles 
vivenciarem nossas possibilidades e se adequarem ao 
nosso instrumento. Um grande e vitorioso tento!”
Paulo Bosísio

mente, como compositora e 
exímia improvisadora, com 
igual importância literária 
na Educação Musical.   
 
CD “Dragão dos Olhos 
Amarelos”   
  C o m  p r o -
dução, direção e concepção 
da própria autora, dez das 
quinze faixas que compõe o 
CD foram criadas instanta-
neamente, em fevereiro últi-
mo, no Estúdio Monteverdi, 
onde foi gravado, mixado e 
masterizado por André Meh-
mari. Além destas autorais 
inéditas, e compõe ainda o 
repertório Dodecafoniana I 
e II para violino solo, obra 
de Sérgio Ferraz dedicada 
à violinista; Cadenza, com-
posição da violinista para a 
música “Eterna” de Egberto 
Gismonti em sua versão 
para solista e orquestra; 
Malinconia da segunda 
Sonata para violino Solo, 
de E. Ysaÿe, e Posso Chorar, 

com André Mehmari ao pia-
no, uma faixa bônus inédita 
escrita por Hermeto Pascoal 
nos anos 80 e dedicada à vio-
linista quando a conheceu na 
estreia de sua “Sinfonia em 
Quadrinhos” – na época, a 
artista tocava como spalla da 
Orquestra Sinfônica Jovem 
Municipal de São Paulo. 
  “Este registro 
é a realização de um sonho de 
liberdade, uma viagem auto-
biográfica... As composições 
instantâneas que integram 
este trabalho são inspiradas 
em momentos, memórias, 
sentimentos de minha vida, 
que foram retratadas sob 
forma de Música... uma ca-
tarse e um ato de coragem 
de me expor visceralmen-
te”, revela Ana de Oliveira. 
Tais sentimentos e revelações 
são ratificados por André 
Mehmari, para quem este 
projeto é, além de tudo, “um 
testemunho potente da resis-
tência do artista brasileiro 
em meio ao mais desafiador 
cenário em tempos recentes 
e provavelmente de todos os 
tempos em alguns aspectos”. 
Para o consagrado produtor, 
compositor, arranjador, pia-
nista e multi-instrumentista, 
a artista não se esquiva e 
“empunha corajosamente seu 
arco e lança a flecha sonora 
certeira na direção do ouvin-
te apto a viajar com ela por 
veredas que vão muito além 
do conforto estético e formal: 
a fascinante imperfeição do 
ser humano em constante 
estado de mutação”. 

Livro “O Violino na Mú-
sica Contemporânea Bra-
sileira – um manual de 
técnicas estendidas”  
 Fruto do seu mes-
trado profissional concluído 
em dezembro de 2018, no 

Instituto Villa-Lobos, da Uni-
versidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO), 
sob orientação de Mariana I. 
Salles, o livro, com prefácio 
do violinista Paulo Bosísio, 
oferece subsídios técnicos 
e teóricos sobre o assunto 
– carente de referências – e 
pode ser utilizado como um 
manual para estudantes de 
violino e composição. O termo 
“técnicas estendidas” define 
todos os meios técnicos ins-
trumentais não tradicionais e 
não convencionais para a per-
formance de obras musicais 
contemporâneas. “No Brasil 
não há muitas referências 
técnicas e bibliográficas so-
bre o tema, embora haja um 
crescente interesse pela músi-
ca produzida hoje”, destaca a 
autora e complementa: “mas 
foi devido à minha dedicação 
na execução do repertório 
para violino dos séculos XX 
e XXI e, naturalmente, a 
partir de minhas próprias 
dificuldades na busca por 
soluções para a execução de 
determinadas passagens, 
assim como em interpretar 
novas notações musicais, 
que surgiu a necessidade de 
elaborar um manual sobre 
técnicas estendidas para o 
violino”.

CD “Dragão dos Olhos 
Amarelos”   
 https://tratore.ffm.
to/dragao 

“O Violino na Música 
Contemporânea Brasi-
leira – um manual de téc-
nicas estendidas”https://
c lubedeautores .com.br/
livro/o-violino-na-musica-
contemporanea-brasileira  

Ana de Oliveira lança, simultaneamente, seu primeiro CD 
de violino solo, “Dragão dos Olhos Amarelos”, e o livro “O 
Violino na Música Contemporânea Brasileira 

Por Fábio Cezanne

A Prefeitura Municipal de 
Cachoeira publicou, no Diário 
Oficial dO último dia 04 de 
janeiro, o decreto que dispõe 
sobre a situação de emergên-
cia do município. 

Entre os principais fatores 
estão a dificuldade por parte 
da nova gestão em ter acesso a 
informações sobre a situação 
financeira, patrimonial e ope-
racional da prefeitura desde 
o período de transição, que 
apesar de ter sido solicitada 
formalmente, não aconteceu 
da forma prevista. A inexis-
tência de processos licitatórios 
fundamentais para compra de 
medicamentos, limpeza públi-
ca, transporte e combustíveis e 
o risco iminente da interrupção 
e deficiência dos serviços públi-
cos também contribuíram para 
a decisão.

Com o decreto, ficam sus-
pensos contratos, pagamento 
de empenhos e convênios. A 
administração pública tam-
bém poderá contratar serviços 
e adquirir materiais voltados 
para serviços essenciais, como 
na área de saúde, em caráter 
emergencial.

Além dos cortes, foram 
decretadas medidas como a 
redução drástica do consu-

Prefeitura de Cachoeira decreta 
situação de emergência

Por Pedro Castro

mo de combustíveis, energia, 
água, telefones e correios e o 
funcionamento dos setores 
administrativos em horário 
especial das 8h às 14h, além 
da suspensão de pagamentos 
de horas extras. 

Aumento de casos da Co-
vid-19

Outro fator que também 
contribuiu para o decreto de 
emergência foi o quadro atual 
da pandemia de Covid-19 no 
município. O último boletim 
divulgado na quarta-feira 
(06), registrou um aumento 
de mais de 100% no número 
de casos ativos, passando de 
15 para 32. 

Desde o início da pandemia 
até agora foram registrados 
436 casos e 11 óbitos.

 
Insalubridade

Logo nos primeiros dias, 
a nova gestão encontrou pré-
dios públicos em situação de 
insalubridade, como a sede da 
Secretaria de Saúde. A nova 
secretária, Maria José Souza, 
anunciou a transferência para 
a Unidade de Saúde Capitão 
Adriano, e após a autorização 
dos órgãos competentes, a 
antiga sede passará por re-
paros. 

Algumas salas e reparti-
ções do Paço Municipal tam-
bém apresentaram problemas 
como infiltração e falhas na 
rede elétrica, além da falta de 
materiais básicos para o exer-
cício das funções.

Algumas repartições esta-
vam em estado precário

Foto: Divulgação

SINAIT-BA alerta para a exploração do trabalho escravo na Bahia

O trabalho análogo à 
escravidão ainda é uma rea-
lidade no Brasil, inclusive na 
Bahia. Ainda hoje, é possí-
vel encontrar trabalhadores 
exercendo as suas funções de 
forma irregular em diversas 
áreas, tanto no interior quan-
to na capital, onde muitos 
trabalham em tal condição 
sem saber, de fato, que estão 
sendo explorados pelo em-
pregador.  “O trabalho 
escravo perante a lei não se 
reduz ao conceito comum de 
escravidão, onde a pessoa é 
“chicoteada para trabalhar”. 
Nos dias atuais, conforme 
o artigo 149 do Código Pe-
nal,  além dos trabalhos for-
çados, a jornada exaustiva 
e condições degradantes de 
trabalho também podem se 
configurar trabalho análogo 
à escravidão”, alerta o auditor 
fiscal do trabalho e presidente 
do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho 
(SINAIT) na Bahia, Anastá

Na construção civil, 
nas atividades rurais, na in-
dústria, na mineração e até 
nas atividades domésticas, o 
trabalho em condições análo-
gas à escravidão ainda deixa 
suas marcas. Em 2019, foram 
resgatados 20 trabalhadores 
nessa situação nas cidades de 
Ribeirão do Largo, Uruçuca, 
Ipirá, Itabuna e Ilhéus.  
 Quem identificar 
alguma ação de trabalho 
análogo a escravidão pode 
denunciar através da inter-
net, pelo site ipe.sit.trabalho.
gov.br ou através do Disque 
100. O sigilo do denunciante 
é garantido.   
 

Punição
Quem for  f lagrado 

mantendo trabalhadores 
em condições análogas às 
de escravo, sofre autuações 
dos Auditores Fiscais do 
Trabalho que, se tidas ao 
final do processo como pro-
cedentes, são convertidas 
em multas.

“O empregador ainda 
pode ter o nome incluído na 
“Lista Suja” do trabalho es-
cravo, onde a empresa ficará 
restrita a fazer negócios, rece-
ber investimentos ou realizar 
empréstimos com bancos, 
investidores e empresas nacio-
nais ou estrangeiras”, afirma 
Anastácio Filho.

Quem pratica esse tipo 
de crime também está sujeito 
a enfrentar ação civil pública 
de indenização por danos 
morais coletivos, por parte 
do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), ações de in-
denização por danos morais 
individuais, pela Defensoria 
Pública da União (DPU), 

e processo criminal, pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF).   

 
Dia Nacional de Com-

bate ao Trabalho Escravo
No dia 28 de janeiro é co-

memorado o Dia Nacional de 
Combate ao Trabalho Escravo, 
paralelo ao Dia Nacional do 
Auditor Fiscal do Trabalho. A 
data foi criada em 2009, em 
homenagem a três auditores 
fiscais do trabalho e um mo-
torista do então Ministério do 
Trabalho, que foram assas-
sinados em 28 de janeiro de 
2004, durante vistoria a fa-
zendas na zona rural de Unaí, 
Minas Gerais.

 
Auditoria Fiscal do 

Trabalho
A Auditoria Fiscal do 

Trabalho é composta por 
servidores federais respon-
sáveis pela fiscalização do 
cumprimento da legislação 
trabalhista e das normas de 

Segurança e Saúde no Tra-
balho.

Na pandemia, tais ser-
vidores assumiram papel es-
sencial na proteção dos tra-
balhadores contra condições 
que os colocassem em risco 
de contaminação pelo novo 
coronavírus. A importância da 
carreira para a sociedade ficou 
ainda mais explícita diante do 
agravamento do quadro de cri-
se socioeconômica trazido pela 
crise de saúde pública. 

“Infelizmente, no Brasil 
a Inspeção do Trabalho tem 
sido negligenciada e atacada. 
Desde 2009, por exemplo, 
houve uma redução de quase 
30% do quadro e de quase 65% 
dos recursos orçamentários da 
área. Além disso, os episódios 
de agressões contra Auditores-
Fiscais do Trabalho e outros 
servidores ligados à fiscali-
zação aumentam a cada ano, 
violência muitas vezes incitada 
por altas autoridades”, relata o 
presidente do SINAIT-BA.

Por Flávio Cirilo

Combater a prática em ambientes domésticos 
está entre os principais desafios da entidade
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Profissionais que atuam nos 
diversos segmentos ligados 
ao turismo na Ilha de Itapa-
rica, na Bahia, participarão 
de uma série de cursos ofe-
recidos pela Secretaria de 
Turismo do Estado (Setur) 
no próximo mês de feverei-
ro. Com 40 horas de aulas, 
a iniciativa visa qualificar a 
mão de obra local e propor-
cionar melhor atendimento 
aos visitantes.

A proposta dos cursos foi 
apresentada nesta segunda-
feira (11), durante a visita do 
secretário do Turismo e Cul-
tura de Itaparica, J. Velloso, 
ao chefe de Gabinete da 
Setur, Benedito Braga. Na 
oportunidade, as ações do 
Prodetur Nacional Bahia na 
ilha de Itaparica foram apre-
sentadas ao novo secretário 
municipal.

A equipe da Setur está 
programando uma visita 
técnica e reunião com o pre-
feito Jose Elias das Virgens 
Oliveira para apresentar 
a proposta da Marina de 
Itaparica, cujo projeto tem 
investimentos em torno de 
R$ 11 milhões e contempla 
36 vagas secas, 126 vagas 
molhadas e um posto de 
combustível, além de lojas 
e espaço para vendas de 
alimentos e bebidas.

O programa, que tem re-
cursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID) e Governo da Bahia, 
vai beneficiar o turismo nos 
18 municípios da Baía de 
Todos-os-Santos nos seg-
mentos náutico e cultural. 
“Qualificação é um aspecto 
fundamental a contribuir 
para o fomento do turismo 
local, ajudando a conquis-
tar os visitantes com bom 
atendimento e serviço de 
excelência”, explica Braga.

Ao todo, estão previstas a 
implantação de quatro bases 
náuticas (Penha, em Salva-
dor; Itaparica; Salinas da 
Margarida; e Cacha Pregos, 

Mosaic Fertilizantes abre inscrições 
para Programa de Estágio 2021

A Mosaic Fertilizantes, 
uma das maiores produtoras 
globais de fosfatos e potássio 
combinados, abre inscrições 
para o Programa de Estágio 
2021. São 25 vagas distribuí-
das por São Paulo (SP), Ube-
raba (MG), Rosário do Catete 
(SE), Rondonópolis (MT), 
Cajati (SP) e Tapira (MG). O 
processo de seleção será todo 
em formato digital. Os inte-
ressados podem se inscrever 
até 7 de fevereiro por meio do 
site: http://www.mosaicco.
com.br.   

“Buscamos pessoas que 
queiram fazer parte de um 
ambiente dinâmico, se desen-
volver através de um Progra-
ma de capacitação e que con-
tribuam para o crescimento 
sustentável da organização. 
Os diferenciais que procura-
mos são: inovação, agilidade 
e resiliência para a transfor-
mação e mudança”, destaca 
Luciana Landgraf, gerente de 
aquisição e desenvolvimento 
de talentos da Mosaic Fertili-
zantes.  Para isso, a empresa 
busca e valoriza profissionais 
diversos, que tragam contri-

Secretário de Trânsito 
e Transportes de 
Candeias se reúne com 
a direção do Detran

O secretário de Trânsito e 
Transportes de Candeias, 
Emerson Nino, compareceu 
no Departamento Estadual 
de Trânsito da Bahia – De-
tran, acompanhado do se-
cretário de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimen-
to Social do Estado, Carlos 
Martins, no último dia  12 de 
janeiro, para tratar de ações 
para melhoria do tráfego do 
município. De acordo com 
Emerson Nino, as parcerias 
com o órgão brevemente 
serão anunciadas, assim 
como o restabelecimento 
dos convênios com o Detran 
e Ciretran.

Na reunião, foram abor-
dados assuntos como o or-
denamento e fiscalização das 
vias urbanas com o chefe de 
gabinete do Detran, Francis-
co Américo, o qual reafirmou 
o compromisso com a cidade, 

buições que irão acelerar a 
inovação na Companhia.

O processo de seleção 
contará com testes utilizan-
do inteligência artificial, que 
farão a análise de adequação 
cultural e técnica dos candi-
datos com o perfil da empresa, 
entrevistas por vídeo e dinâ-
micas de grupo gamificadas. 
Os candidatos aprovados se-
guirão para etapas admissio-
nais e de onboarding, e para 
aqueles que não seguirem 
adiante, será realizada uma 
devolutiva de como foi sua 
atuação no processo, como 
uma forma de desenvolvi-
mento de carreira.

As oportunidades são 
para as áreas: Produção in-
dustrial, Finanças, Gestão e 
Relacionamento, Relações 
Governamentais e Sustentabi-
lidade, Supply Chain - Portos, 
Ferrovia e Comex, Geologia, 
Customer Service, Suprimen-
tos, Procurement, Compras, 
Marketing Digital, Recur-
sos Humanos, Manutenção, 
Licenciamento Ambiental, 
Tributário, Programação, 
Produção & Logística.

“A participação no pro-
grama de estágio da Mosaic 
Fertilizantes com certeza 
contribuiu para meu de-
senvolvimento profissional. 
Pude colocar em prática o 
que aprendi na graduação 
e desenvolvi competências 
para o mundo corporativo 
atual.  No programa, so-
mos acompanhados e temos 
feedback contínuo, o que 
contribui muito para o cres-
cimento. É uma empresa que 
preza pelo reconhecimento 
profissional e busca cons-
tante aprendizado sobre os 
desafios atuais”, comenta 
Alex Bruno Silva, estagiário 
de Suprimentos da Mosaic 
Fertilizantes.

Durante o programa 
de estágio, os participantes 
poderão alavancar suas habi-
lidades técnicas e comporta-
mentais por meio das trilhas 
de desenvolvimento. Além 
disso, terão a oportunidade 
de ingressar em uma com-
panhia em crescimento, que 
atua em dois setores muito 
relevantes para a retomada da 
economia no pós-pandemia, 

agronegócio e mineração. 
“Trabalhar nesse ambiente 
proporcionará muitos apren-
dizados e queremos que os 
nossos estagiários se sintam 
confiantes para contribuírem 
com o seu melhor”, comple-
menta Luciana.

Para se inscrever, o can-
didato deve estar cursando o 
penúltimo ou último ano da 
graduação. As oportunidades 
contemplam cursos como 
administração, economia, 
psicologia, direito, relações 
internacionais, agronomia, 
ciências contábeis, tecnologia 
da informação, matemática 
ou engenharias.

 
Sobre 
Mosaic Fertilizantes
Com a missão de ajudar 

o mundo a produzir os ali-
mentos de que precisa, a Mo-
saic 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 distribui-
ção de fertilizantes para apli-
cação em diversas culturas 
agrícolas, ingredientes para 
nutrição animal e produtos 
industriais. Presente em dez 
estados brasileiros e no Pa-
raguai, a empresa promove 
ações que visam transformar 
a produtividade do campo, 
a realidade dos locais onde 
atua e a disponibilidade de 
alimentos no mundo. 

Para mais informações, 
visite www.mosaicco.com.
br. Siga-nos no Facebook, 
Instagram e LinkedIn.

na colaboração para tornar o 
trânsito mais seguro. Tam-
bém participaram da reunião 
o Capitão Márcio Santos, 
coordenador de fiscalização 
do Detran, e Carla Santiago, 
da Ciretran. O ordenamento 
e melhorias no trânsito mu-
nicipal, pontos de resinaliza-
ções e a municipalização do 
trânsito foram outros temas 
discutidos no encontro.

O encontro foi na sede do 
Detran, em Salvador

Por Nailan Brasil

Integração do turismo 
no Recôncavo é 
discutida em reunião

ACESSE E DIVULGUE:
www.jornalocandeeiro.com.br

em Vera Cruz), seis termi-
nais turísticos (Botelho e 
Bom Jesus dos Passos, em 
Salvador; Maragojipe; Ca-
choeira; Jaguaripe; e Mutá, 
em Salinas da Margarida). 
Também os atracadouros do 
Museu do Recôncavo Wan-
derley Pinho, em Candeias, 
junto com a grande restau-
ração do equipamento cul-
tural, e do Solar do Unhão 
(Museu de Arte Moderna), 
na capital, que inclui ainda a 
reforma do restaurante.

Qualificação
Turismo Religioso, Qua-

lidade no Atendimento Tu-
rístico, Noções Conceituais 
no Turismo, Produção Asso-
ciada ao Turismo e Turismo 
e Cidadania são os temas a 
serem trabalhados durante 
os cursos, realizados nos 
municípios de Vera Cruz e 
Itaparica, que compõem o 
território da ilha. A mobi-
lização dos profissionais e 
a realização das inscrições 
ficarão a cargo das prefeitu-
ras locais.

Também participaram 
da reunião da segunda-
feira o diretor de Regulação 
e Certificação de Serviços 
Turísticos da Setur, Dival-
do Borges, e o coordenador 
do Prodetur Bahia, Jaime 
Salgado.

O Museu Wanderley de 
Araujo Pinho, no distrito 
de Caboto, em  Candeias, 
está sendo revitalizado 
pelo governo do Estado

Destinação de 
imposto de renda 
para ajudar 
Martagão é tema de 
webinar

Por Anderson Sotero

“Declare seu amor - seu imposto de renda pode ser uma 
doação” é o tema do Webinar promovido pelo Hospital Mar-
tagão Gesteira, com apoio do Instituto de Ensino da Saúde e 
Gestão (IESG), que será realizado na próxima terça-feira, 19 
de janeiro, às 14h.

Com palestrantes de instituições da Bahia e do Paraná, 
o evento online abordará temas como: expectativas e possibi-
lidades sobre a doação; papel dos órgãos públicos e conselhos; 
captação de recursos por parte das instituições filantrópicas; 
importância da doação para a concepção de projetos na área 
de saúde.

“Muitas vezes pessoas e empresas querem ajudar insti-
tuições filantrópicas, mas não sabem como. Existem diversas 
possibilidades que vão além da doação financeira e uma das 
mais importantes é através da destinação de parte do seu 
imposto de renda para financiar projetos sociais”, destaca o 
gerente do setor de Captação de Recursos do Martagão Ges-
teira, Felipe Feitosa. 

Qualquer cidadão pode destinar recursos para o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) 
através da declaração anual do Imposto de Renda (IR), ou da 
doação anual, que acontece até o último dia útil do mês de 
dezembro. Para a doação anual o limite é de até 6% do impos-
to de renda devido, sendo pessoa física (declaração modelo 
completo), e de 1% do imposto de renda para pessoa jurídica 
(apuração pelo lucro real). A ação é integralmente deduzida, ou 
seja, quem contribuir não paga nada a mais por isso. Exemplo: 
para cada R$100 retido, é possível doar R$6.

Participarão do evento representantes do Hospital Pe-
queno Príncipe, do Paraná, da Fundação de Ação Social (FAZ), 
da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância 
e Juventude de Salvador e do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Município de Salvador.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no link: https://
www.sympla.com.br/declare-seu-amor—seu-imposto-de-
renda-pode-ser-uma-doacao__1093483. Há, ainda, a opção 
de inscrição solidária, com renda revertida para o hospital.

Confira a programação:
WEBINAR - DECLARE SEU AMOR - SEU IMPOSTO 

DE RENDA PODE SER UMA DOAÇÃO
Mediação: Ugo B. Mello - Supervisor de Captação de 

Recursos - LABCMI
14h        Abertura
14:10h Palestra: A importância da doação do IRPF e 

IRPJ para a concretização de projetos na área de saúde / Pales-
trante: Nailton Cazumbá (Sócio-Gerente da Pauta Assessoria 
Contábil, Consultoria e Treinamento)

I Parte: Experiências exitosas do Estado do Paraná na 
captação de recursos para saúde via IRPF e IRPJ

14:30     Palestra: Case de sucesso do Pequeno Príncipe 
/ Palestrante: Telma Alves de Oliveira (Assessora da Diretoria 
do Hospital Pequeno Príncipe)

14h50    Palestra: O Papel da Fundação de Ação Social 
para iniciativa e incentivo de Captação de Recursos / Pales-
trante: Fabiano Vilaruel (Presidente da Fundação de Ação 
Social – FAZ)

15h10    Debate
II Parte: Expectativas e planejamento do Estado da 

Bahia na captação de recursos para saúde via IRPF e IRPJ
15:25     Palestra: Expectativas e planejamentos do Es-

tado da Bahia/Salvador na captação de recursos para saúde 
IRPF / IRPJ / Palestrante: Fernanda Lordello (Secretária da 
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância 
e Juventude / Salvador/BA)

15h50    Palestra: Expectativas e possibilidades dentro 
do papel do CMDCA na doação do IRPF / IRPJ / Palestrante: 
Tatiana Paixão (Presidente do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente do Município de Salvador / 
Salvador/BA)

16h10    Debate
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Governo da Bahia sela compromisso para se 
tornar zona livre de Febre Aftosa sem vacinação

A Bahia avançou mais uma 
etapa da maratona rumo ao 
cobiçado status de Zona Livre 
da Aftosa sem Vacinação, 
após a carta de compromis-
so do governo do estado 
endereçada à ministra da 
Agricultura Tereza Cristina, 
reforçando o empenho e 
detalhando o planejamento 
para assegurar a conquista da 
mudança de status sanitário 
em 2023. 

“A correspondência do 
governador à ministra é uma 
prova inequívoca de que 
Rui Costa tem compromisso 

selado com o agronegócio 
baiano, uma vez que a garan-
tia de rebanhos imunizados 
significa que os produtos 
cárneos aqui produzidos 
terão segurança sanitária 
com alcance garantido nos 
mercados mais exigentes em 
sanidade do mundo, o que 
beneficia também os pro-
dutos da agricultura baiana, 
gerando mais emprego e 
renda. O alcance desse status 
valoriza o rebanho baiano e 
consequentemente aumenta 
o patrimônio dos pecuaris-
tas”, contabiliza Maurício Ba-

celar, diretor-geral da ADAB 
(Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária da Bahia). 

A ADAB é o braço do 
governo baiano responsável 
pelas intervenções agrope-
cuárias necessárias para a 
conquista do status de zona 
livre sem vacinação e de 
implementação do PNEFA 
(Plano Nacional de Vigilân-
cia da Aftosa), coordenado 
pelo MAPA. O compromisso 
manifestado pelo governo 
envolve também a SEAGRI 
(Secretaria Estadual da Agri-
cultura) e todos os elos da 
cadeia produtiva em prol do 
fortalecimento do sistema de 
vigilância em saúde animal. 

A valorização do patrimô-
nio dos produtores passa pela 
sanidade dos rebanhos, refe-
rencial eliminatório quando 
o assunto é exportação. “Para 
se ter uma ideia, muitos paí-
ses interessados em exportar 
sua carne não encontram 
mercado por não apresen-
tarem status sanitário ade-
quado e o da Bahia, muito 
em breve, será diferenciado”, 
comemora Maurício. 

A expectativa é que o es-
forço do governo baiano para 

a sustentabilidade do PNEFA 
e a conquista dos benefícios 
mercadológicos decorrentes, 
sejam compartilhados tam-
bém pelos outros 10 estados 
que integram o Grupo IV do 
Plano para Erradicação da 
Febre Aftosa no Brasil, con-
siderada pelos organismos 
de controle, a mais impor-
tante doença que afeta os 
animais. 

Participam do Bloco IV 
além da Bahia, os estados de 
Goiás, Espírito Santo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Sergipe, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Tocantins e Distrito Federal. 
A imunização contra a Febre 
Aftosa envolve bovinos e bu-
balinos de todas as idades e 
acontece em duas etapas ao 
longo do ano.  

Em 2020, a Bahia vaci-
nou na primeira etapa no 
mês de maio, 93,65% do seu 
rebanho, e em novembro, 
93,99%. O estado alcançou 
a nota 1.1, uma das menores 
pontuações do país na avalia-
ção de probabilidade de risco 
para reintrodução da Febre 
Aftosa, em escala que vai até 
5, estimada pelo MAPA.

BARÃO EMPREENDIMENTOS

Em 2020, a Bahia vacinou na primeira etapa no mês de 
maio, 93,65% do seu rebanho, e em novembro, 93,99% Entre as 100 maiores cor-

porações transnacionais que 
operam nos oceanos mundo 
afora, a Petrobras aparece em 
2º lugar. A lista, divulgada 
nesta 4ª feira (13.jan.2021), 
é parte de uma pesquisa pu-
blicada na renomada revista 
Science Advances, feita por 
cientistas da Universidade 
Duke, nos Estados Unidos, e 
das Universidades de Estocol-
mo e Uppsala, na Suécia.

Foram avaliados 8 prin-
cipais setores que operam 
nos oceanos: petróleo e gás 
offshore, equipamentos e 
construção navais, produção 
e processamento de pescados 
e frutos do mar, transporte 
de contêineres, construção e 
reparo de navios, turismo de 
cruzeiros, atividades portuá-
rias e energia eólica.

Combinadas, essas indús-
trias geraram ganhos de 1,9 
trilhão de dólares em 2018 
(10,4 trilhões de reais). A 
brasileira Petrobras faturou 
46 bilhões de dólares naquele 
ano, o equivalente a cerca de 
250 bilhões de reais.

O estudo, que tem como 
objetivo avaliar a concentra-
ção da indústria no ambiente 
marítimo e os perigos que isso 

Programa de Aquisição 
de Alimentos garante 
alimentação digna a mais 
de 210 mil famílias baianas
Uma das principais estra-
tégias de enfrentamento à 
fome no país, o Programa 
de Aquisição de Alimentos 
fechou 2020 com número 
expressivos e milhares de 
famílias beneficiadas com ali-
mentação saudável e de qua-
lidade. Executado na Bahia 
pelo Governo do Estado em 
parceria com os municípios, 
o PAA foi responsável pela 
distribuição de 4,9 milhões 
de quilos de alimentos e 5,5 
milhões de litros de leite. 

Mais de 213 mil famílias 
foram beneficiadas por algu-
ma das duas modalidades do 
PAA. Uma atua na distribuição 
de alimentos, comprados de 
agricultores familiares, para 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. A outra 
realiza a doação de leite, tam-
bém comprado de produtores 
locais, para famílias e entida-
des socioassistenciais. 

“O PAA completou 17 anos 
promovendo justiça social, 
combatendo a fome e atuando 
para garantir à milhares de 
pessoas uma alimentação dig-
na. O programa é um exemplo 
de ação de segurança alimen-
tar e garantia de direitos. Aqui 
na Bahia o programa tem uma 
importância fundamental para 
a população que mais preci-
sa”, explicou o secretário de 
Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social da 
Bahia, Carlos Martins, pasta 
responsável pela execução do 
programa. 

O PAA na modalidade ali-
mentos está presente em 263 
municípios baianos, enquanto 
a modalidade leite marca pre-

sença em 89 municípios. No 
total, são quase 5 mil agricul-
tores familiares e produtores 
de leite que fornecem alimen-
tos ao programa em todo o 
estado. 

O investimento, que chega 
a R$ 27 milhões, é fruto de 
convênio com o Ministério da 
Cidadania e conta com contra-
partida do Governo do Estado. 
Em 2020, a SJDHDS entregou 
ainda 50 kits de equipamentos 
e veículos para os municípios 
fortalecerem a execução do 
programa. 

O programa contou ainda 
com uma nova etapa emer-
gencial, iniciada no segundo 
semestre de 2020, que ajudou 
a mitigar os efeitos da pande-
mia em diversos municípios 
baianos. 

Na SJDHDS, a Superin-
tendência de Inclusão e Segu-
rança Alimentar é responsável 
pela gestão do programa. Para 
a superintendente Rose Pon-
dé, “o PAA é um instrumento 
fundamental no combate à 
fome, mas também na gera-
ção de renda, que se dá com 
a compra da produção desses 
agricultores familiares. A ge-
ração de renda e trabalho têm 
um forte efeito positivo nas 
economias locais”.

Fonte: Deutsche Welle
Foto: Geraldo Falcão / Ag. Petrobras

Mais de 213 mil famílias fo-
ram beneficiadas pelo  PAA O prefeito de Candeias e o 

Secretário Estadual Carlos 
Martins (SJDHDS) se reuniram 
com a direção da Agerba

No último dia 14 de janeiro, o 
prefeito de Candeias, Pitágo-
ras Ibiapina, acompanhado do 
secretário municipal de Trân-
sito e Transportes, Emerson 
Nino, e do secretário estadual 
de Justiça, Direitos Humanos 
e Desenvolvimento Social 
(SJDHDS), Carlos Martins, 
manteve um encontro com o 
Diretor Executivo da Agência 

Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Energia, 
Transportes e Comunicações 
da Bahia - Agerba, Carlos 
Henrique Azevedo, para tra-
tar de demandas da popula-
ção de Candeias com relação 
ao transporte metropolitano, 
que atende ao município.

No encontro, foram apre-
sentadas as solicitações da 
população dos distritos de 
Passé e Passagem dos Teixei-
ras, relacionadas ao trans-
porte metropolitano, após a 
extinção das linhas Passé/
Calçada e Passagem dos Tei-
xeira/Terminal da França, 
e, ainda, a execução de um 
plano de cooperação, para 
melhor atender a população 
da cidade.

Carlos Martins acompa-
nhou Pitagoras na reunião 
com a direção da Agerba

Plataforma de petróleo 
em alto mar do Brasil

representa, mostrou ainda 
que Arábia Saudita, Brasil, 
Irã, México e Estados Unidos 
são, respectivamente, sede 
das maiores transnacionais de 
petróleo e gás offshore.

Pré-sal
“O advento do pré-sal co-

locou a empresa no mapa 
mundial. Não é de se surpre-
ender que a Petrobras seja a 
2ª maior do mundo quando 
se consideram atividades 
no oceano”, comenta Arthur 
Wieczorek, pesquisador as-
sociado ao Centro de Geoci-
ências Aplicadas ao Petróleo 
da Unesp (Universidade Es-
tadual Paulista).

Para Henrik Wachtmeis-
ter, um dos autores do es-
tudo publicado na Science 
Advances, o caso do Brasil 
mostra como o esgotamento 
dos recursos força a produção 
a se deslocar para operações 
cada vez mais complicadas, 
mais distantes e em maiores 
profundidades.

“O momento de aumento 
da produção do Brasil e da 
Petrobras também ilustra o 
difícil dilema de muitos países 
produtores de petróleo no 
que diz respeito à mitigação 
das mudanças do clima e ao 
Acordo de Paris. Como um 
dos poucos países com poten-
cial de produção de petróleo 
convencional, os níveis de 
produção do Brasil devem 
aumentar até 2030, possivel-
mente tornando a Petrobras 
a maior empresa petrolífera 
de capital aberto do mundo” 
afirma Wachmeister à DW.

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

A Barão Empreendi-
mentos é um grupo de 
empresas  
administrado pelo ex-
periente 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 
nalocação de máquinas 
e equipamentos pesa-
dos.

Bahia terá mais de 
50 mil profissionais 
de saúde na 
operação de 
vacinação, diz Rui
O governador Rui Costa uti-
lizou as redes sociais para 
anunciar, no último dia 15 
de janeiro parte da logística 
do Governo do Estado para 
a vacinação contra a Covid-
19 na Bahia. “Teremos mais 
de 5 mil salas de vacina e 50 
mil profissionais de saúde 

envolvidos nesta gigantesca 
operação contra a Covid-
19. Só falta a vacina chegar 
para iniciarmos a vacinação 
nos 417 municípios”, disse o 
governador.

Rui também destacou que 
a operação terá início com a 
distribuição de 10,2 milhões 
de seringas e agulhas que já es-
tão em estoque na Bahia. Ou-
tras 19,8 milhões de seringas 
e agulhas foram compradas 
pela Secretaria Estadual da 
Saúde para vacinação após as 
4 primeiras fases estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.

Essentia Energia anuncia 
implantação de parque 
eólico no interior da Bahia
O grupo Essentia Energia anun-
ciou, no último dia 14 de janeiro, 
a implantação de seu primeiro 
parque eólico na Bahia, du-
rante assinatura de protocolo 
de intenções com Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co (SDE). Serão investidos R$ 
2,3 bilhões na construção do 
complexo Ventos de São Vitor, 
com capacidade instalada de 
produção de aproximadamente 
2 Gigawatts (GW)/ano. O em-
preendimento será instalado 
nos municípios de Xique-Xique 
e Itaguaçu da Bahia.

“Os bons ventos trazem no-
vos investimentos para Bahia. 
Após anunciar implantação 
de empreendimento solar no 
território do Velho Chico, a 
Essentia vai construir seu pri-
meiro complexo eólico, levando 
desenvolvimento, emprego e 
renda para o povo baiano, em 
uma região com vocação pre-
dominantemente agrícola. Além 
dos investimentos, o empreen-
dimento vai criar mais de 2 mil 
empregos indiretos durante a 
construção dos parques”, decla-
ra o vice-governador João Leão, 
secretário da pasta.

De acordo com o diretor de 
Implantação, Gilberto Peixoto, 
as obras civis do complexo 
foram iniciadas este mês e a 

O sertão baiano tem um 
grande potencial de ventos 

assinatura dos protocolos é um 
passo fundamental na viabili-
dade dos projetos eólicos. “O 
complexo eólico São Vitor trará 
investimentos e empregos para 
o interior da Bahia, que é uma 
região que carece de investi-
mento e desenvolvimento. O 
apoio do governo e o incentivo 
às empresas para se instalarem, 
assim como a cadeia produtiva 
do Estado no suporte dessa 
instalação são importantes. 
Esperamos continuar investido 
na Bahia e construir novos pro-
jetos de energias renováveis no 
futuro”, afirma.

A previsão é que os par-
ques eólicos comecem a entrar 
em funcionamento no segun-
do trimestre de 2022 e esteja 
100% operacional no primeiro 
trimestre de 2023. Além do 
complexo eólico, a Essentia tem 
um projeto solar no município 
de Oliveira dos Brejinhos, que 
tiveram suas obras iniciadas no 
ano passado e tem estimativa 
de serem concluídas no final 
deste ano.

Petrobras é a 2ª 
maior do mundo em 
operações no oceano 
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A Secretaria da Educação 
do Estado realiza, até o dia 
8 de fevereiro, as inscrições 
(www.selecao.uneb.br/sectns) 
para o processo seletivo de 
dez profissionais nas áreas de 
Engenharia e Arquitetura, em 
Regime Especial de Direito 
Administrativo (REDA). A 
contratação será pelo prazo 
de até 36 meses, com possibi-
lidade de renovação por igual 
período, uma única vez, com 
lotação para os municípios 

Secretaria da Educação do Estado abre 
processo seletivo para profissionais 
nas áreas de Engenharia e Arquitetura

de Irecê, Juazeiro, Barreiras, 
Jequié e Salvador.

São vagas para técnicos 
de nível superior com gradu-
ação em Engenharia Civil (7), 
Engenharia Elétrica (2) e em 
Arquitetura (1). O processo 
seletivo constará de análise de 
títulos (de caráter eliminatório 
e classificatório) e experiência 
profissional. Serão conside-
rados como comprovantes 
válidos para análise os títulos 
referentes à participação do 

candidato em cursos de exten-
são, atualização, aperfeiçoa-
mento e pós-graduação. 

Somente serão avaliados 
os títulos de pós-graduação 
(lato sensu e stricto sensu) 
ministrados por instituições 
reconhecidas pelo Ministério 
da Educação (MEC). O pra-
zo de validade do processo 
seletivo será de um ano, a 
contar da data da publicação 
da homologação, podendo 
antes de esgotado este prazo 
ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da ad-
ministração, por ato expresso 
do Secretário da Educação do 
Estado da Bahia.   
O valor da taxa de inscrição é 
de R$ 60 e o candidato, antes 
de efetuar o pagamento do 
valor de inscrição, deverá se 
certificar que preenche todos 
os requisitos exigidos para a 
participação no Processo Se-
letivo Simplificado, conforme 
estabelecidos no edital.

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

A proposta de alinhamento 
entre os municípios do Re-
côncavo Baiano para uma 
promoção integrada do tu-
rismo da região foi discutida 
entre o secretário estadual 
do Turismo, Fausto Franco, 
e o novo gestor da pasta em 
Cachoeira, Davi Rodrigues, 
em reunião no último dia 
11 de janeiro.  A cidade está 
incluída no projeto de rotei-
rização náutica e cultural do 
Prodetur Nacional Bahia, que 
realiza uma série de interven-
ções para o fortalecimento da 

Escola Estadual recuperada no interior da Bahia 

Integração do turismo no Recôncavo
é discutida em reunião na SETUR

Fonte: Ascom/ SEC
Foto: Mateus Pereira

atividade na Baía de Todos-
os-Santos.

Em Cachoeira, o programa 
desenvolvido pelo Governo do 
Estado/Secretaria do Turismo 
da Bahia está construindo 
um terminal náutico, com 
ponte de acesso, ponte móvel 
e flutuante principal, além da 
requalificação urbanística e 
paisagística do seu entorno. 
“Estas obras darão um novo 
impulso ao turismo da região, 
onde fizemos um estudo de 
georreferenciamento para 
melhorar a navegabilidade 

pelo Rio Paraguaçu”, afirmou 
Fausto Franco.

Entre as ações propostas 
na reunião, que contou com a 
participação da subsecretária 
municipal de Cultura e Tu-
rismo, Elielba Reis, está uma 
apresentação desse projeto 
entre lideranças políticas e 
do turismo em Cachoeira. Foi 
sugerida também a realização 
de um programa de capacita-
ção turística e um estudo de 
roteirização para o desenvol-
vimento de novos atrativos no 
Recôncavo.

Uma das ideias apresen-
tadas por Davi Rodrigues é 
a criação de rotas temáticas 
que explorem o potencial 
histórico dos municípios da 
região. “Queremos fazer sem-
pre algo em parceria com as 
cidades do entorno, como a 
criação da Rota da Sabinada, 
com uma cavalgada que passe 
por Cachoeira, Conceição, São 
Gonçalo e Feira de Santana”, 
exemplificou o novo secretá-
rio de Cultura e Turismo do 
município.

A ponte D. Pedro II liga as cidades de Cachoeira e S. Félix

Fonte: Ascom/Setur
Foto: GOVBA

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

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho 
CRO/BA 3130 

  Convênio PE-
TROBRAS

Ortodontia & Implantes

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

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

Alagoinhas sedia Assembleia do 
Consórcio de Desenvolvimento 
Sustentável do Território do Litoral 
Norte e Agreste Baiano

Alagoinhas sediou, no último 
dia 12 de janeiro, a Assembleia 
Geral Extraordinária do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
Sustentável do Território do 
Litoral Norte e Agreste Baia-
no, na qual foi eleito o seu 
novo presidente.  Em decisão 
unânime, o prefeito de Ouri-
çangas, Antônio Dias Marques 
(Tonho de Fiito), assumiu a 
direção da entidade para o 
biênio 2021-2022.

“Como é uma associação 
de classe, o ideal é que to-
dos sejam vitoriosos, como 
ocorreu hoje na aceitação do 
nome de Toinho”, declarou o 
ex-presidente do consórcio e 
ex-prefeito de Catu, Geranil-
son Dantas Requião. Ele lem-
brou que o primeiro contra-

to  foi o de manutenção das 
BA´s da região. Atualmente 
o consórcio, que é exclusivo 
da área de infraestrutura, 
está com três contratos em 
execução.

 “Para a gente é de suma 
importância participar desse 
consórcio, que é um instru-
mento que visa facilitar a 
gestão pública, pois possibi-
lita potencializar os recursos, 
realizar compras em conjunto 
com um melhor preço, além 
da troca de experiência entre 
os prefeitos, técnicos e secre-
tários”, declarou a secretária 
Maria das Graças de Castro 
Reis, gestora da secretaria de 
Infraestrutura – SECIN de 
Alagoinhas.

Anfitrião do evento, o pre-

feito  Joaquim Neto concla-
mou os municípios a fazerem 
parte do consórcio, que conta, 
atualmente, com a adesão de 
19 cidades da região. “Somos 
irmanados por divisas. So-
mos co-irmãos. Alagoinhas 
foi beneficiada com uma obra 
de mais de 1 milhão de reais. 
Todos nós podemos ter um 
benefício através desse con-
sórcio. Precisamos nos unir 
para chegarmos com mais 
força para o atendimento das 
demandas”.

O presidente eleito, Tonho 
de Fiito, agradeceu a confiança 
de todos e reiterou a impor-
tância do desafio assumido. “É 
uma responsabilidade muito 
grande, precisamos estar to-
dos de mãos dadas e abra-
çar a causa para buscar dias 
melhores para nossa região”. 
Também foi eleita para o car-
go de Secretária Executiva, a 
advogada Luciana Assunção 
Xavier Ferreira.

Por fim, foi aprovado o Or-
çamento proposto para o ano 
de 2021 e definida a data da 
próxima reunião, que aconte-
cerá no dia 09 de fevereiro, na 
sede da Prefeitura de Cardeal 
da Silva, município que acaba 
de se integrar ao consórcio, 
juntamente com Aramari.

O prefeito Joaquim Neto recepcionou os colegas

Fonte: Ascom/PMA
Foto: Roberto Fonseca

O Braseiro
A Melhor Comida a Quilo da Região

Rua Treze de Maio, 1º Andar / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia 

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

RESTAURANTE

Com menos de um mês da 
nova administração, que se 
iniciou no último dia 1º, o 
prefeito Pitagoras Ibiapina, 
de Candeias, já processou a 
primeira alteração no primeiro 
escalão do seu governo. Sai 
Cássio Vinicius e entra Fidélia 
Gomes, na Secretaria Munici-
pal de Educação.

A nova secretária de Edu-
cação do Município, Fidelia 
Gomes dos Santos de Olivei-
ra, foi empossada na manhã 
de hoje (21), pelo chefe do 
Executivo Municipal, numa 
cerimônia realizada na sala 
de reuniões da Prefeitura. 
Devido à pandemia do novo 
coronavírus, apenas poucas 
pessoas foram convidadas 
para o evento, que teve a 
presença dos secretários mu-
nicipais e vereadores.

No ato a posse, o prefeito 
Pitagoras Ibiapina ressaltou a 
contribuição do ex-secretário 
Cássio Vinícius para a or-
ganização e crescimento da 
educação da cidade. O agora 
ex-secretário foi um dos res-
ponsáveis pela implantação 
dos projetos da Biblioteca Pú-
blica Prof. Dalila Baptista e do 
Mundo do Conhecimento. 

Em tom de despedida, Cás-
sio Vincius, explicou que esta-

Prefeito de Candeias nomeia 
nova secretária de Educação 

va deixando a Secretaria para 
dá segmento aos seus projetos 
profissionais e acadêmicos. 
Aproveitou para agradecer ao 
prefeito pelo apoio e confian-
ça. “A palavra que resume esse 
momento é gratidão. Gratidão 
pela oportunidade de realizar 
esse trabalho aqui na cidade”, 
disse emocionado.

Ao dar boas-vindas, à nova 
titular da pasta da Educação, o 
prefeito Pitágoras Ibiapina fa-
lou da alegria de poder contar 
com a presença da professora 
Fidelia Gomes no comando 
da Secretaria. “Nós só temos 
a agradecer pela disposição do 
seu nome, seu desprendimen-
to para se tornar secretária de 

Educação de Candeias. Nesse 
momento, você representa 
todos os professores da rede 
municipal e é através de você 
que a gente agradece também 
a todos os nossos professores”, 
agradeceu ele.

Em sua fala, a professo-
ra Fidelia agradeceu a Deus 
pela oportunidade. “Agradeço 
também a meu excelentíssimo 
prefeito Dr. Pitágoras, muito 
obrigada pela confiança. Agra-
deço a meus familiares, muitos 
amigos e professores que me 
ajudaram a chegar até aqui. 
Sempre tive como bandeira 
trabalhar com dedicação e 
amor”, declarou a nova titular 
da Educação de Candeias.

Nova Secretária Fidelia Gomes  assina o livro de posse
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode 
Perder. Apareça!

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

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

 para as indústrias  do Polo Petroquímico.
Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br 

Ouvidoria - 90908845-9090

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:
#Caminhões Tanque #Caminhões Munck 
Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

Central de Atendimento ATT 
(71) 3432-1000


