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As comemorações do 2 de Julho em Candeias foram
marcadas pelo respeito às vidas perdidas para a Covid- 19

Candeias agora tem hotel padrão 3 Estrelas

Já está funcionando a todo
vapor em nossa cidade o Pe-
tro Hotel Candeias, uma
nova dinâmica em oferecer
hospedagem de qualidade na
região. Com padrão 3 Estre-
las, o Petro Hotel Candeias
está localizado às margens
da 522, na entrada da cida-
de e tem como característica

principal proporcionar con-
forto, segurança e comodida-
de aos seus clientes.

Com uma administração
profissional, o que caracteri-
za a marca do grupo Petro,
assim como acontece na uni-
dade e São Sebastião do Pas-
sé, o novo hotel em Candeias
possui uma equipe treinada

para melhor servir e atender
as suas expectativas. A recep-
ção funciona 24 horas por dia.

O Petro Hotel Candeias
disponibiliza amplos aparta-
mentos com ar condicionado,
estacionamento privativo e
um saboroso café da manhã,
com o conforto e sofisticação
de uma estrutura única alia-
da a uma linha completa de
serviços de hotelaria.

Pensando em servir às pe-
quenas, médias e grandes em-
presas que estão instaladas
em Candeias e região, a dire-
ção do Petro estabeleceu como
principal meta oferecer o
atendimento empresarial/
corporativo, facilitando a vida
dos profissionais que traba-
lham nos municípios do seu
entorno.

Veja na página 5, as fotos das instalações internas do hotel

O Petro Hotel Candeias fica na entrada da cidade

Ao contrário de anos anteri-
ores, quando as pessoas iam
pra rua acompanhar a che-
gada do Fogo Simbólico, o 2
de Julho em Candeias esse
ano foi comemorado de for-
ma diferente, em respeito às
mais de 170 pessoas mortas
no município por causa da
Covid- 19.

Mesmo assim, as autori-
dades se reuniram na Praça
Dr. Gualberto Dantas Fon-
tes, onde foras hasteadas as
bandeiras do Brasil, da
Bahia e do Município, ao
som do hino Nacional Bra-
sileiro.

O vice-prefeito de São
Francisco o Conde, Carlos
Alberto Bispo, o Nem do Ca-
ípe, acompanhou o Fogo
Simbólico do seu município
até Candeias e foi recepcio-
nado pelo prefeito Pitágoras
Ibiapina.

Após a soleniade em Can-
deias, o Fogo Simbólico se-
guiu para o município de Si-
mões Filho, conduzido por
atletas candeenses, acompa-
nhado pelo Chefe de Gabine-
te da Prefeitura, Filipe Mag-
no, que passou para o prefei-
to Diégenes Tolentina, o Di-
nha.

O Fogo Simbólico chegou a Candeias trazido por atletas o município e sendo acompanhado pelo vice-prefeito Carlos Alberto Bispo (Nem)

Safra de grãos na Bahia deve
alcançar recorde de 10,4
milhões de toneladas esse ano

A Bahia deve alcançar 10,4
milhões de toneladas em 2021
na safra de cereais, oleagino-
sas e leguminosas. O resulta-
do representa um aumento de
4,1% na comparação com a
safra 2020, que foi o melhor
resultado da série histórica da
pesquisa. A análise e sistema-
tização foram feitas pela Su-
perintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da
Bahia (SEI), autarquia da Se-
cretaria Estadual do Planeja-
mento (Seplan) nesta quinta-
feira (8).

Soja e milho serão os carros-chefe da produção

Foto: Rafael do Anjos

Adutora interligará
sistema de abastecimento
de Muritiba a Maragogipe
Com o objetivo de proporcio-
nar mais segurança hídrica
para cerca de 28 mil morado-
res, a Secretaria de Infraestru-
tura Hídrica e Saneamento
(Sihs), através da Embasa,
está concluindo as obras da
nova adutora que irá interli-
gar dois Sistemas Integrados
de Abastecimento de Água lo-
calizados nos municípios de
Maragojipe e Muritiba.

Com investimento total de
R$ 8.185.332,09,  a nova adu-
tora terá mais de 25 mil me-
tros de extensão e vai garan-
tir maior oferta de água trata-
da para a população.

“Essa é uma ação que vai
garantir segurança hídrica ao
SIAA de Maragogipe, para
isso, foi projetado um sistema

adutor de água tratada da ci-
dade de Muritiba para Mara-
gogipe. A obra está com 92%
de execução e a previsão de
conclusão é em setembro des-
te ano” informou Leonardo
Góes, Titular da Sihs.

A obra, da Embasa, está
com 92% de execução

Camaçari busca parceria com
o Estado para desenvolver
potencialidades turísticas 

A orla de Camaçari de grande potencial turístico

Um protocolo de intenções
para a implementação de
medidas com vistas ao desen-
volvimento do turismo em
Camaçari será assinado entre
a prefeitura do município e a
Secretaria de Turismo do Es-
tado (Setur).

O acordo foi fechado em
reunião realizada no último
dia 9 de julho, na sede do Ser-
viço de Atendimento ao Tu-
rista (SAT) entre o secretário
Maurício Bacelar e o prefeito
do município, Elinaldo Ara-
újo.
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Dentre tantos casos que ilustram a
necessidade de o espírito solidário
reger a economia nas civilizações,
é oportuno ressaltar o brilhante
trabalho da dra. Elinor
Ostrom (1933-2012), única mulher
até hoje a receber o Prêmio Nobel
de Economia. Ela e Oliver
Williamson foram laureados em
2009, ambos por pesquisas na área

de governança econômica.
A saudosa professora da Universidade de Indiana, EUA,
teve de vencer os preconceitos acadêmicos contra a
mulher para se graduar em Ciência Política. De origem
humilde, interessou-se por estudar a organização de
comunidades e a gestão que fazem dos recursos comuns,
a exemplo das áreas florestais e de pesca. Ela acreditava
que as pessoas, por si sós, alcançariam formas racionais
de sobreviver e de conviver bem. Seria possível
estabelecer laços de confiança entre os indivíduos e
desenvolver regras, respeitando as particularidades dos
sistemas ecológicos, a fim de que houvesse cuidado e
proveito coletivos dos bens disponíveis. Isso foi de
encontro à teoria econômica em vigor, chamada “tragédia
dos comuns”, baseada numa visão de que o ser humano,
agindo apenas de forma egoísta, levaria à ruína os
recursos naturais.
E as extensas pesquisas de campo que ela realizou nas
florestas do Nepal, nos sistemas de irrigação da Espanha,
nas vilas montanhosas da Suíça e do Japão, nas áreas de
pesca da Indonésia, entre outros locais, confirmaram sua
hipótese de que é possível haver convivência harmoniosa
e uso responsável das condições que a Natureza oferece.
Verificou-se que não se poderiam reduzir as pessoas à
ganância de tão somente buscar o máximo de ganhos
individuais. Porquanto, deve-se compreender que a vida
é composta de propósitos mais amplos e que a ajuda
mútua se apresenta como item de necessidade básica da
Alma humana. Em artigo científico, de junho de 2010, a
dra. Ostrom concluiu:
“Por quase todo o século passado, analistas de políticas
públicas têm postulado que o grande objetivo dos
governos é projetar instituições para forçar (ou
empurrar) indivíduos completamente egoístas a
alcançar melhores resultados. Extensa pesquisa
empírica me leva a argumentar que, pelo contrário, o
principal objetivo das políticas públicas deve ser facilitar
o desenvolvimento de instituições que despertem o que
há de melhor nos seres humanos. Precisamos nos
perguntar como instituições policêntricas variadas
ajudam ou impedem inovação, aprendizado, adaptação,
integridade de caráter, níveis de cooperação dos
participantes, bem como a conquista de resultados mais

Desafiando o tabu individualista

Não desistir daqueles que amamos

Considero este um dos mais comoventes versículos do Santo
Evangelho de Jesus acerca da Caridade de Deus para
conosco: 
A Missão do Filho de Deus 
(Boa Nova do Cristo, segundo João, 3:16) 
“De tal maneira amou Deus ao mundo, que lhe deu o Seu
Filho Unigênito, para que todo aquele que Nele crê não
pereça, mas tenha a Vida Eterna.” 
E o Bom Pastor jamais prescinde de nos acolher e
zelosamente guiar para o soerguimento pessoal. Essa é uma
das profundas lições evangélicas — portanto, da Cidadania
Espiritual — que guardei em todas essas décadas nas lides
das Instituições da Boa Vontade. Em Jesus, a Dor e a origem
de Sua Autoridade — O Poder do Cristo em nós (2014),
anotei: 
Não se deve desistir das pessoas que se ama; mesmo as que,
por um motivo ou outro, se deixe de amar ou que nunca se
amou. Na verdade, não se pode em hipótese alguma
desamparar a criatura humana, porque no fundo formamos
a Imensa Família de Deus. Aprendamos com Jesus: Ele é o
Grande Amigo que não abandona amigo no meio do
caminho. O Pastor Zeloso vai buscar a ovelha perdida onde
quer que se encontre. 
A Parábola da Ovelha Perdida 
(Evangelho de Jesus, segundo Lucas, 15:4 a 7) 
“4 Qual, dentre vós, é o homem que, tendo cem ovelhas e
perdendo uma delas, não deixa [em segurança] no deserto
as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu, até
encontrá-la? 
“5 Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. 
“6 E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-
lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha
perdida. 
“7 Digo-vos Eu que, assim, haverá maior júbilo no Céu por
um pecador que se arrepende do que por noventa e nove
justos que não necessitam de arrependimento.” 
É fundamental, em nosso dia a dia, refletirmos sobre esses
ensinamentos salvíficos. Jesus jamais desampara quem
quer que seja! 

efetivos, equitativos e sustentáveis, em escalas
múltiplas”. (O destaque é meu.)
Nada melhor do que acreditar e investir no potencial
divino dos indivíduos.
Não nos cansamos de afirmar: nascemos na Terra para
viver em sociedade, Sociedade Solidária Altruística
Ecumênica; portanto, fraternalmente sustentável.

Continuação

O ministro Marco Aurélio
Mello se aposentou do STF

O decreto presidencial que
concedeu aposentadoria ao
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Marco Au-
rélio Mello foi publicado no
Diário Oficial da União do úl-
timo dia 9 de julho. A aposen-
tadoria do ministro já estava
prevista pelo fato de ele estar
completando 75 anos de ida-
de.

Marco Aurélio ingres-
sou no STF em 13 de junho de
1990 e foi presidente da Corte
entre 2001 e 2003. Nesse pe-
ríodo, por estar na linha su-
cessória, exerceu a Presidên-
cia da República em quatro
oportunidades. Numa delas,
sancionou a lei que criou a TV
Justiça, em 2002. Desde en-
tão, os julgamentos no plená-
rio passaram a ser transmiti-
dos ao vivo.

Ele também foi presi-
dente do Tribunal Superior

Eleitoral por três vezes. Uma
delas, durante as eleições mu-
nicipais de 1996 – a primeira
realizada integralmente
utilizando urnas eletrônicas.

Considerado, por seus
pares, como um magistrado
comprometido, visionário,
perspicaz e vocacionado a ser-
vir o semelhante, o ministro
Marco Aurélio Mello perma-
neceu por três décadas no Su-
premo Tribunal Federal, par-
ticipou de decisões históricas,
entre elas ações sobre a per-
missão da interrupção da gra-
videz em casos de constatação
de anencefalia no feto (ADPF
54) e sobre a validade da Lei
Maria da Penha, que criou me-
canismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar con-
tra a mulher (ADC 19), das
quais foi relator.

O ministro Marco Au-
rélio, decano do STF, também
é tido como um juiz coerente
em seus entendimentos, uma
vez que sua dissidência, mes-
mo sendo voto vencido, enri-
quece o debate e a pluralida-
de de ideias no colegiado, im-
portante aspecto para a con-
solidação da democracia.

Com informações da ASCOM/STF

Foto: Carlos Moura / SCO/STF

O ministro atuou por mais
de três décadas no STF

A Prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria de Finan-
ças, prorrogou no último dia
30 de jynho, o Programa de
Regularização de Dívidas Tri-
butárias e Preços Públicos –
Regularize Candeias, por meio
do decreto 088/2021. Para fa-
zer jus aos benefícios fiscais
previstos na Lei Municipal
1.286/2021, a formalização do
pedido deve ser realizada até
agosto de 2021 e o pagamento
da parcela única ou da primei-
ra parcela deverá ser feito até
o último dia do mês que ocor-
rer a adesão.

O Regularize Candeias tem
a finalidade de promover a re-
gularização dos débitos fiscais
dos contribuintes, provenien-
tes de IPTU (Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana), ISSQN (Impos-
to sobre Serviços de Qualquer

Natureza), Taxas, Contribui-
ção de Melhoria e Preços Pú-
blicos inscritos ou não em Dí-
vida Ativa, ainda que consti-
tuídos mediante auto de infra-
ção ou notificação de lança-
mento.

Atendimento e endereço
Os atendimentos presenci-

ais são feitos na Central de
Atendimento ao Contribuinte
– CAC, das 8h às 14h, na Rua
São João, nº 108. Telefone:
(71) 3601-1828. Já no Portal
do Contribuinte de Candeias
podem ser realizadas autenti-
cação de Certidão de Débito,
consulta de legislação, emis-
são de Certidão Negativa de
Débitos, emissão do DAM,
parcelamento, pesquisa de lis-
ta de serviço, DAM Recálculo
ITIV/ITBI, Emissão DAM Dí-
vida Ativa etc...

Prefeitura de Candeias prorroga

programa de refinanciamento fiscal

Todas as informação estão disponívesi no site:

https://candeias.metropolisweb.com.br/metropolisWEB/

Mudança para modelo distrital vai
beneficiar ‘caciques’, assegura o
advogado Ademir Ismerim
A possibilidade de aprovação da
mudança no sistema eleitoral
brasileiro para o modelo de voto
distrital para os cargos do Le-
gislativo deve ampliar o poder
de políticos poderosos em detri-
mento da projeção de lideran-
ças políticas “pulverizadas”. A
avaliação é do advogado Ade-
mir Ismerim. 

Especialista em Direito Elei-
toral, Ismerim diz que a mu-
dança de sistema para o chama-
do modelo ‘distritão’, prevista
na Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) da Reforma
Eleitoral, - como alternativa ao
rito de eleições proporcionais -
beneficiará os “caciques de cada
região”.

“Aí você teria uma espécie
de prefeitos de cada distrito,
contribuindo assim para forta-
lecer os caciques. Neste mode-
lo, o voto pulverizado é preju-
dicado. Ou seja, o candidato que
não fizer parte daquele distrito
por representar um perfil [ou
pela defesa de valores que inde-
pendem de geolocalização] se-
ria muito prejudicado”, argu-
mentou o advogado. 

De acordo com Ismerim
Uma alternativa à PEC da Re-
forma Eleitoral, será a adoção
do sistema distrital misto. Se-
gundo ele, este modelo evitaria
a concentração de poder nas

mãos dos políticos poderosos
em seus respectivos distritos.

Ainda sem previsão para ser
discutida entre os deputados, o
texto da PEC Eleitoral precisa-
ria de três quintos dos votos dos
deputados (308) e dos senado-
res (49) na Câmara para ser
aprovada.

Além da mudança do mode-
lo proporcional para o distrital,
a proposta prevê a inclusão do
mandato coletivo; alteração na
fidelidade partidária; maior
participação feminina no pro-
cesso eleitoral; incorporação de
partidos; possibilidade de um
projeto de lei ser protocolado
por eleitores quando houver, no
mínimo, 100 mil assinaturas;
alteração na data de posse de
cargos de governadores e pre-
feitos para 6 de janeiro e presi-
dente da República, para o dia
5 de janeiro.

Com informações do Portal M!

Advogado Ademir Ismerim

Foto: Arquivo Pessoal

Medo, segurança, liberdade

Vivemos em um mundo tão repleto de in-
certezas e medos que, incrivelmente, pa-
rece que somos reféns da nossa própria
vida. Tudo isso também é reflexo da fragi-
lidade a qual estamos submetidos através
dos bombardeios cotidianos de notícias
veiculadas pela mídia sobre as desgraças
alheias. Inevitavelmente, todos esses infor-

túnios contribuem para aumentar ainda mais nossa sen-
sação de insegurança e temor; podendo contribuir para
evolução de doenças psíquicas como transtornos de ansi-
edade e síndromes do pânico, por exemplo.

Mas se engana que essas são características da nossa
época ou cultura. Talvez, os atuais meios de comunica-
ção; ou de como as notícias são facilmente propagadas;
ou a globalização (sistema no qual as ações em determi-
nados países podem disseminar reações em outros), te-
nha contribuído para iludir nossa percepção de que vive-
mos em épocas de insegurança nunca antes conhecidas.

Ora, diante de todas essas inseguranças e precarieda-
des, 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 con-
cretizar? Nossos medos determinarão nossas felicidades?
Nossas privações prolongarão nossos dias de vida? Quem
garante que na segurança do nosso lar não podemos ser
atingidos por algum tipo de infortúnio?

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

Alguns autores da ciência sociológica defendem a im-
possibilidade de conciliar segurança com liberdade: onde
um estar o outro não pode permanecer. 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 daque-
les temores e fobias de ordem psíquica e/ou patológica,
podemos muito bem conviver com os medos sem deixar
de tirar proveito da vida. Afinal, é mais vantajoso se es-
quivar da sociedade e se privar de um lazer, ou buscar
novos desafios e enfrentar a realidade? Tudo deve ser fei-
to com ações moderadas e cautela, porém prevenção e vi-
gilância em excesso pode privar nossa liberdade de ativi-
dades básicas da vida, como: amar, aprender, experimen-
tar.
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Por Jotta Fonseca

Fonte: Ascom/Sefaz

Por Nailan Brasil

Foto: Rafael dos Anjos

Ascom/PMC

As comemorações do 2 de Julho em
Candeias foram marcadas pela emoção e
respeito às vidas perdidas para a Covid- 19

Coube ao Chefe de Gabinete a Prefeitura de Candeias, Filipe Magno, entregar ao
prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino, o Fogo Simbólico

Ao contrário de anos anterio-
res, quando as pessoas iam
pra rua acompanhar a chega-
da do Fogo Simbólico, o 2 de
Julho em Candeias esse ano
foi comemorado de forma di-
ferente, em respeito às mais
de 170 pessoas mortas no mu-
nicípio por causa da Covid- 19.

Mesmo assim, as autorida-
des se reuniram na Praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes,
onde foras hasteadas as ban-
deiras do Brasil, da Bahia e do
Município, ao som do hino
Nacional Brasileiro.

O vice-prefeito de São
Francisco o Conde, Carlos Al-
berto Bispo, o Nem do Caípe,
acompanhou o Fogo Simbóli-
co do seu município até Can-
deias e foi recepcionado pelo
prefeito Pitágoras Ibiapina.

A cidade foi preparada na
manhã desta quinta-feira (1º/
7), para o recebimento do
Fogo Simbólico do Dois de
Julho, data em que os cande-
enses e baianos comemoram
a Independência da Bahia. O
prefeito, Dr. Pitágoras, e a
vice-prefeita, Marivalda da
Silva, recepcionaram os con-
vidados, dentre os quais esti-
veram presentes secretários e
vereadores.

Depois de um minuto de
silêncio em homenagem a
Cassimiro Correia, ex-verea-
dor e pai do presidente da Câ-
mara Municipal, Silvio Cor-
reia, e às 177 pessoas que per-
deram suas vidas por causa da
Covid-19, a cerimônia do has-
teamento das bandeiras na
Praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes aconteceu, ao som do
Hino Nacional. O prefeito jun-
to ao vereador Gil Soares e ao
comandante da 10ª CIPM,
major Márcio Sousa, hastea-
ram as bandeiras do Brasil, de

Candeias e da Bahia, respec-
tivamente.

O fogo simbólico chegou
pelas mãos dos atletas de São
Francisco do Conde e entre-
gue ao vice-prefeito do muni-
cípio, Nem do Caípe, que es-
tava acompanhado por secre-
tários e pelos vereadores Da-
oana Sales e Luiz de Campi-
nas, presidente da câmara de
São Francisco.

Em seguida, o prefeito Pi-
tágoras fez a passagem do
Fogo Simbólico para o atleta
candeense, Alisson Lucas, que
seguiu para o município de
Simões Filho, antes de chegar
à capital.  Durante a troca de
presentes entre os gestores
municipais, o prefeito falou da
alegria e importância do mo-
mento para a população.

“Essa é a data em que lem-
bramos da Independência da
nossa Bahia. De demonstrar

nosso patriotismo e amor por
nossa pátria [...]. Continua-
mos lutando contra a pande-
mia e também contra qual-
quer qualquer tipo de tirania.
Salve ao 2 de Julho! “, disse
ele, lembrando a todos da im-
portância em continuar com o
uso das máscaras e de compa-
recerem à vacinação.

Acompanharam a celebra-
ção os secretários Robert Cos-
ta (Esportes), Filipe Magno
(Gabinete), Fidelia Gomes
(Educação), Professor Val
(Cultura e Turismo), Emerson
Nino (Trânsito e Transporte),
Ana Paula Soares (Indústria e
Comércio), Marcia Teles (Tra-
balho, Emprego e Renda),
Danilo Almeida (Juventude),
Washington Campos (Gover-
no), Washington de Passé
(Serviços Públicos), Roseval-
do Adorno (Infraestrutura e
Obras) e Carlos Ibiapina

(Meio Ambiente e Agricultu-
ra).

Os vereadores Val Enfer-
meiro, Adailton Sales, Gil So-
ares, Ró Salomão, Rita Loira
e Robinho também se fizeram
presentes. Os Agentes de
Trânsito, Guardas Municipais
e Polícia Militar reforçaram o
apoio durante o evento. Na
oportunidade, o prefeito en-
tregou 15 tabuleiros às baia-
nas de acarajé do município,
cadastradas da Associação
Nacional das Baianas de Aca-
rajé, Mingaus, Receptivo e Si-
milares da Bahia - Abam. A
passagem do Fogo Simbólico
para o prefeito de Simões Fi-
lho, Diógenes Tolentino, foi
feita por Filipe Magno.

Sefaz-Ba e Polícia Rodoviária Federal
firmam acordo de cooperação técnica

Promover sinergias para am-
plificar o combate a fraudes e
crimes relacionados à circula-
ção de mercadorias e à pres-
tação de serviços de transpor-
te nas rodovias baianas é o
objetivo do acordo de coope-
ração técnica firmado no últi-
mo dia 9 de julho entre a Se-
cretaria da Fazenda do Esta-
do da Bahia (Sefaz-Ba) e a Su-
perintendência da Polícia Ro-
doviária Federal no Estado da
Bahia (SPRF/Ba).

Assinado pelo secretário
da Fazenda do Estado, Mano-
el Vitório, e pelo superinten-
dente da PRF na Bahia, Virgí-
lio de Paula Tourinho, o acor-
do permitirá o trabalho con-
junto e o intercâmbio de infor-
mações entre as instituições,
potencializando o trabalho de
suas respectivas equipes.

Compartilhamento
Entre as informações pas-

síveis de compartilhamento,
estão indícios de irregularida-
des apontados pela Sefaz-Ba a
partir do trabalho de suas
equipes, com base na análise
dos documentos fiscais eletrô-
nicos e em imagens registra-
das pelas câmeras do sistema
ONE – Operador Nacional
dos Estados, gerenciado pelas
secretarias estaduais de Fa-
zenda. Já a PRF irá comparti-
lhar os dados extraídos de
seus próprios sistemas de in-
formações e também os regis-

tros colhidos pelos agentes
durante o trabalho de campo
nas rodovias baianas.

Um dos principais tópicos
da atuação conjunta deverá
estar no transporte irregular
de etanol, que já vinha sendo
objeto de cooperação informal
entre a PRF e o fisco estadual.
As fraudes relacionadas a
combustíveis, lembrou o se-
cretário da Fazenda do Esta-
do, Manoel Vitório, têm sido
alvo na Bahia da Operação
Posto Legal, “que será forta-
lecida a partir da oficialização
do intercâmbio com a Polícia
Rodoviária Federal”.

De acordo com o superin-
tendente Virgílio Tourinho, a
Polícia Rodoviária Federal
está ampliando as bases nas
regiões Oeste e Sudoeste da
Bahia para ampliar a capilari-
dade de suas operações. A co-

operação com a Sefaz-Ba de-
verá potencializar o trabalho
de combate ao crime nas ro-
dovias baianas, avaliou. “Esta
integração trará bons frutos
para o estado e também para
a sociedade”, afirmou.

Posto Legal
Os órgãos que já compõem

a força-tarefa da operação
Posto Legal são a Superinten-
dência de Proteção ao Consu-
midor (Procon-Ba), a Secreta-
ria da Segurança Pública (Po-
lícias Militar, Rodoviária, Ci-
vil e Técnica), o Instituto Bai-
ano de Metrologia e Qualida-
de (Ibametro) e a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP),
com apoio da Sefaz-Ba e da
Procuradoria Geral do Estado
(PGE-Ba).

O acordo ssinado pelo secretário da Sefz, Manoel Vitório, e
pelo superintendente da PRF na Bahia, Virgílio de Paula

Camaçari busca parceria com o Estado para
desenvolver potencialidades turísticas 

Um protocolo de intenções
para a implementação de me-
didas com vistas ao desenvol-
vimento do turismo em Cama-
çari será assinado entre a pre-
feitura do município e a Secre-
taria de Turismo do Estado
(Setur). O acordo foi fechado
em reunião realizada na ma-
nhã desta sexta-feira (9), na
sede do Serviço de Atendi-
mento ao Turista (SAT), no
Terreiro de Jesus, onde o se-
cretário Maurício Bacelar re-
cebeu o prefeito do município,
Elinaldo Araújo, e a secretá-
ria e subsecretária municipais
de Turismo, respectivamente,
Cristiane Bacelar e Lúcia Bi-
chara.

“Vamos voltar a nos reunir
para assinar este documento,
com medidas de curto, médio
e longo prazos com as quais
poderemos deixar um legado
ao município”, afirmou Mau-
rício Bacelar.

De acordo com o prefeito
Elinaldo Araújo, a meta é
transformar Camaçari em um
grande destino turístico. “Te-
mos um plano municipal de
turismo e viemos unir forças
ao estado e pedir orientação,
pois precisamos ordenar toda
nossa costa litorânea”, disse.
Entre os trabalhos que já vêm
sendo realizados, ele cita me-
lhorias de infraestrutura em
avenidas, passeios, ilumina-

ção e segurança, intervenções
na Praça do Papagaio, em
Jauá, requalificação da Praça
de Itacimirim, perto de Poju-
ca, e investimentos na Aldeia
Hippie. 

Segmentos turísticos - Se-
gundo a subsecretária Lúcia
Bichara, Camaçari era um
destino considerado parte do
Polo Petroquímico, industrial
e automobilístico. No entanto,
reúne todo um potencial turís-
tico a ser desenvolvido, em
segmentos como turismo ru-
ral, gastronomia e turismo
histórico e com atrativos como
a Aldeia Hippie e o projeto
Tamar, localizados em
Arembepe. ”Nós temos uma
costa de 42 quilômetros de
praia com diversas atrações e
segmentos turísticos que pre-
cisam ser formatados, para
serem disponibilizados a ope-
radores e agências de via-
gens”, afirmou.

Segundo a secretária Cris-
tiane Bacelar, a união de es-
forços entre os governos esta-
dual e municipal poderá tra-
zer muitos frutos para Cama-
çari. “É um lugar que precisa
de um trabalho específico para
a área de turismo, que pode se
tornar a primeira atividade
econômica do município, ge-
rando emprego e renda para
a população”.

A orla de Camaçari tem enorme potencial turístico

A Relação do Caboclo com o
Dois de Julho na Bahia

Os portugueses ao chegarem nessas terras já en-
contraram um povo nativo, que erroneamente foi
batizado como “Índios” e assim são chamados até
hoje. Eles eram muitos, cerca de 5 milhões, dis-
tribuídos em tribos de acordo a língua que prati-
cavam, na região litorânea habitavam os Tupis-
Guaranis.

Apesar de minoria, muitos “brancos” europeus aqui também de-
sembarcaram, assim como os escravizados trazidos de África.
A figura do caboclo etimologicamente falando, nasce então en-
tre a miscigenação do Índio com o Português, mistura esta que
ocorrera no período da colonização do nosso País.

Para traçar um paralelo entre o Caboclo e o índio destaca-
mos a forte presença indígena em toda essa região do “recônca-
vo baiano”, esses nativos eram os verdadeiros donos da terra e
na medida em que a população crescia com essa mistura de ra-
ças, o ideário de pertencimento mostrava-se cada vez mais forte
e mais latente nos séculos seguintes, quando iniciou-se as   lutas
pela independência do Brasil. O povo deste mesmo Recôncavo
onde os índios outrora se espalhavam, uniram-se para aclamar
D. Pedro I como “Defensor perpetuo do Brasil”, reunindo-se ini-
cialmente na Câmara de Cachoeira em 25 de junho de 1822 e
dali partiram para sangrentas batalhas até a derrota e expulsão
da última tropa lusitana, comandada por Madeira de Melo cer-
ca de um ano depois em julho de 1823.

Nesse interstício, é importante registrar a participação da va-
lorosa Vila de São Francisco da Barra do Sergipe do Conde, que
em 29 de Junho de 1822, declarou seu apoio ao príncipe Regen-
te e contribuiu financeiramente para a manutenção das tropas.

Para nós baianos  a verdadeira independência do Brasil só
aconteceu  de fato após essa data histórica do 2 de julho,  que
marca toda a luta travada em terra e mar por esse povo mestiço
que carrega em seu peito uma   mistura de patriotismo e religio-
sidade marcada por exemplo na composição do Poeta Arthur de
Sales (que viveu muito tempo em São Francisco do Conde) e
escreveu o Hino ao Senhor do Bonfim,  um louvor que logo na
primeira estrofe explode esse sentimento patriótico de um povo
aguerrido, vejamos:
“Glória a ti neste dia de glória
Glória a ti, redentor, que há cem anos
Nossos pais conduziste à vitória
Pelos mares e campos baianos”

O baiano é um povo feliz e festeiro, e essa conquista foi um
importante motivo para comemorar, e então eles foram as ruas
festejar a sua independência, contudo, precisavam de um ícone,
algo que simbolizasse esse triunfo e assim, escolheram um an-
cião, mestiço e com sangue índio como símbolo da conquista,
por tratar-se de uma figura que os representavam. Alguns anos
depois, foi esculpida a imagem do Caboclo que passou a desfilar
em um carro alegórico tendo às mãos uma lança golpeando um
dragão, que representa o estrangeiro, o invasor.

Essa contextualização histórica faz-se necessária para con-
cluirmos que a figura do Caboclo é um elemento plural, porque
representa além do índio, o mestiço, os soldados, os negros li-
bertos, os lavradores da cana de açúcar…  Ou seja, todos aqueles
que de uma forma ou de outra contribuíram para aquela con-
quista.

O Caboclo é uma idealização que o povo baiano faz de si mes-
mo, onde se vê representado por aquele personagem.  Esse fato
é tão notório, que anos depois foi esculpida uma Cabocla que
veio representar as mulheres que também tiveram participação
nessas lutas como Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Felipa
entre outras.  O casal de Caboclos por tanto, consolida a repre-
sentação do Povo baiano nas comemorações pela sua indepen-
dência e por isso desfilam a cada 2 de julho em Salvador e cida-
des do Recôncavo.

Jotta Fonseca é Graduado em Direito, Graduando em Letras,

Pós graduado em Gestão Pública, poeta e presidente da
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João Leão participa de ato de filiação
ao PP, no município de Itanagra
Ocorreu, neste domingo (11),
ato de filiação ao Partido Pro-
gressista (PP), na Câmara
Municipal de Itanagra, cidade
que fica a 133 Km de Salvador.
O evento contou com a pre-
sença do vice-governador
João Leão. Anfitrião do even-
to, o prefeito Marcus Sarmen-
to (PP) recepcionou João Leão
como “o futuro governador da
Bahia”.

O evento contou com a
presença do deputado federal
Mário Negromonte Júnior,
deputado estadual Niltinho,
presidente da Câmara local,
Luciano dos Santos (MDB), e
vereadores da cidade.

Na ocasião, foram filiados
ao partido o ex-vereador Jail-
ton, Raimundo do Arizona
(suplente), Veron (liderança
local) e Batata (ex-candidato
a vereador).

O prefeito de Itanagra
Marcus Sarmento (PP), tam-
bém ressaltou o compromisso
dos deputados Mário Negro-
monte Júnior e Niltinho com
o município.

“Eles estão trazendo bene-
fícios para a população da ci-

dade. Temos uma parceria e
com a ajuda dos dois parla-
mentares estamos cumprindo
nosso compromisso de trazer
desenvolvimento para o mu-
nicípio”, ressaltou o gestor.

Durante sua fala, João
Leão afirmou que Marcus Sar-
mento será o melhor prefeito
da história de Itanagra. “Ele só
tem seis meses de trabalho e
já foram realizados diversos
benefícios para a cidade. Ain-
da virão muito mais”, afirmou
o vice-governador.

O deputado estadual Nilti-
nho ressaltou o trabalho do
prefeito Marcus Sarmento.
“Antes a cidade clamava por
mudança. Em seis meses da
atual gestão, o deputado Má-
rio Negromonte já direcionou
RS 1 milhão em emendas. E eu
destinei RS 600 mil em emen-
das”, disse Niltinho.

“Muito obrigado pelo cari-
nho da população de Itanagra
e das lideranças políticas.
Chegamos aqui após uma via-
gem ao sertão da Bahia. Este

O prefeito Marcus Sarmento recepcionou o vice-
governador João Leão e os deputados Niltinho
(estadual) e Mário Negomeonte Júnior (federal)

grupo político está empenha-
do em promover melhorias no
estado e esse é o nosso com-
promisso com a população”,
frisou Mário Negromonte Jú-
nior.

Estiveram presentes ao ato
o prefeito de Rio Real, Carro-
ça (PP); vice-prefeito de Entre
Rios, Joaquim Mascarenhas
(PP); prefeito de Conde, Dudu
Vieira (MDB); vice-prefeito de
Conde, Ademir Lima (PP), e o
ex-prefeito de Itanagra, Luci-
ano Rangel, dentre outras au-
toridades.

Obras

O Governo da Bahia está
realizando obras em Itanagra,
como a rodovia de ligação do
município à Linha Verde. São
22 km de estrada. A previsão
de entrega era junho, mas as
chuvas atrasaram a conclusão
da obra e uma nova data será
divulgada.

Além disso, no dia 30 de
julho, aniversário da cidade, a
Prefeitura vai entregar a nova
Praça Eurico de Freitas  revi-
talizada, com nova iluminação
e paisagismo.

Balé Teatro Castro Alves partirá
de memórias do público para
criação de nova obra

As memórias do público, vi-
vidas em Salvador, serão as
protagonistas da próxima
obra do Balé Teatro Castro
Alves (BTCA). Para isso, a
companhia oficial de dança
da Bahia lança, neste mês de
julho, uma campanha inte-
rativa para recolher experi-
ências memoráveis na capi-
tal da Bahia. Esta ação faz
parte das comemorações dos
40 anos do corpo artístico do
Teatro Castro Alves (TCA).
Neste novo projeto de reen-
contro com a cidade, depoi-
mentos do público vão guiar
o processo criativo da dire-
ção e dos bailarinos. As pes-
soas poderão participar en-
viando vídeos, áudios, tex-
tos, fotos, ou alguma ima-
gem, que estejam associados
a algum canto de Salvador,
para o e-mail
btca.producao@tca.ba.gov.br
ou nos perfis do Balé nas re-
des sociais Facebook ou Ins-
tagram (@btca.oficial).

Nestes tempos de pande-
mia, a relação das pessoas
com os espaços públicos
compartilhados mudou ra-
dicalmente. Por isso, habitar
a cidade ganhou uma di-
mensão mais profunda e as
relações pessoais passam
pelas descobertas de novos
sentidos. Desse modo, este
projeto do BTCA nasce do
desejo de reencontro pre-
sencial com o público, mas,
sobretudo, da vontade de es-
tar conectado a ele.

Os materiais serão rece-
bidos em diversos formatos
(frases, música, áudios, po-
ema, foto, desenho, registro
audiovisual etc.), desde que
expressem alguma memória
afetiva vivida em Salvador.

Tudo o que for coletado ser-
virá como ponto de partida
para a criação da nova mon-
tagem da companhia, que
celebrará as quatro décadas
de BTCA, e busca refletir so-
bre o quanto de nós é com-
posto pela cidade em que vi-
vemos – as pessoas que nas-
cem em Salvador, as que se
mudam para ela, as que re-
nascem nela, e as que pas-
sam por ela.

A composição dramatúr-
gica envolverá uma riqueza
de narrativas, a partir da es-
cuta sobre tantos modos de
morar, viver ou passar pela
capital baiana, também ab-
sorvendo histórias dos pró-
prios bailarinos. A obra pre-
tende compor um mosaico
das diferenças que marcam
a “vida” em Salvador e a ma-
neira como este espaço se
incorpora em cada cidadã/
cidadão – pelas diversas
questões culturais, econômi-
cas, políticas, geográficas,
históricas.

BTCA

Companhia pública de
dança contemporânea fun-

dada em 1981, o Balé Teatro
Castro Alves (BTCA) tem di-
reção artística de Ana Paula
Bouzas e é um corpo artísti-
co estável do Teatro Castro
Alves (TCA), vinculado à
Fundação Cultural do Esta-
do da Bahia (Funceb) e à Se-
cretaria de Cultura do Go-
verno do Estado da Bahia
(SecultBA). Conta no seu re-
pertório com mais de 90
montagens de importantes
coreógrafos. Em sua história
recente, destacam-se “Lub
Dub” (2017), “Urbis in Mo-
tus” (2017), “Tamanho Úni-
co” (2018), “CHAMA: Core-
ografia para artistas incendi-
árixs” (2018) e “A História
do Soldado” (2019), esta em
parceria com a Orquestra
Sinfônica da Bahia (Osba).
Em 2020, em meio à pande-
mia da Covid-19, BTCA e
OSBA mais uma vez se co-
nectaram para promover co-
laborações artísticas em par-
ceria, estreando seis criações
inéditas encenadas e trans-
mitidas ao vivo pela internet
e TVE Bahia, dentro do pro-
jeto “Voltando aos Palcos”.

www.jornalocandeeiro.com.br
Acesse e Divulgue

Safra de grãos na Bahia deve
alcançar recorde de 10,4
milhões de toneladas este ano

Soja e milho serão os carros-chefe da produção

A Bahia deve alcançar 10,4
milhões de toneladas em
2021 na safra de cereais, ole-
aginosas e leguminosas. O
resultado representa um au-
mento de 4,1% na compara-
ção com a safra 2020, que foi
o melhor resultado da série
histórica da pesquisa. A aná-
lise e sistematização foram
feitas pela Superintendência
de Estudos Econômicos e So-
ciais da Bahia (SEI), autar-
quia da Secretaria Estadual
do Planejamento (Seplan)
nesta quinta-feira (8). Os da-
dos são do sexto Levanta-
mento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (LSPA), realiza-
do pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).

“A agricultura tem uma
participação efetiva na eco-
nomia baiana. A produção da
lavoura de soja deve alcançar
a máxima histórica este ano,
sendo um destaque bastante
positivo. Isso é motivo de co-
memoração. O agro foi um
dos grandes responsáveis por
manter a balança equilibrada
durante estes tempos difíceis
da pandemia, mas que já si-
nalizamos melhoria”, declara
o vice-governador João Leão,
secretário do Planejamento.

Em relação ao levanta-
mento do mês anterior, o re-
sultado da estimativa não
apresentou variação, man-
tendo-se, portanto, no mes-
mo patamar. A soja, cuja co-

lheita praticamente já foi
concluída, teve sua estimati-
va mantida em 6,8 milhões de
t. – a maior da série histórica
do levantamento –, alta de
12,6% em relação a 2020. A
área plantada com a oleagi-
nosa somou 1,7 milhão ha.,
que supera em 4,9% a de
2020, e o rendimento médio
esperado da lavoura ficou em
4,0 t./ha. Por outro lado, as
demais lavouras dos princi-
pais grãos deverão ter níveis
de produção inferiores aos de
2020, em razão de fatores cli-
máticos assim como de mer-
cado.

As áreas plantada e colhi-
da ficaram ambas estimadas
em 3,18 milhões de hectares
(ha), o que corresponde, nas
projeções do IBGE, a uma
expansão de 2,2% na compa-
ração interanual. Dessa for-
ma, a produtividade média
estimada para a safra de
grãos, no estado, foi de 3,28
t./ha, o que representa alta
de1,9% na mesma base de
comparação.

A produção de algodão
(caroço e pluma), em 2021,
manteve-se projetada em tor-
no de 1,2 milhão de t., que
corresponde a retração de
16,5% na comparação anual.
A área plantada (266 mil ha.)
teve recuo de 15,6% em rela-
ção a 2020.

A expectativa para as duas
safras anuais de milho totali-
zou 2,5 milhões de toneladas

em 2021, o que corresponde
ainda a uma retração de 3,1%
na comparação anual. Com
relação à área plantada (670
mil ha), o IBGE indica uma
expansão de 7,5% sobre
2020.

Na atual temporada, a
produção total de feijão deve
somar 202 mil t., o que im-
plica um recuo 30,3% em re-
lação a 2020. O levantamen-
to revela uma área plantada
de 417 mil ha., cerca 1,7% in-
ferior à verificada no ano pas-
sado. A má distribuição de
chuvas é possivelmente o
principal determinante do
resultado da lavoura, cuja
produção é predominante-
mente em área não irrigada.

Para a lavoura da cana-de-
açúcar, o IBGE estima 5,4
milhões de t., alta de 5,8% em
relação à safra anterior. A es-
timativa de cacau ficou pro-
jetada em 106 mil t., queda de
106,1% na comparação com
2020. A estimativa deste ano
para o café ficou em 218,2 mil
t., 11,3% abaixo da produção
verificada no ano passado. A
safra do tipo arábica ficou
projetada em 92 mil t., varia-
ção negativa anual de 23,7%,
e a da canéfora, em 126,2 mil
t., correspondendo a um li-
geiro aumento de 0,5%, na
mesma base de comparação.

As estimativas para as la-
vouras de banana (878,5 mil
t.), laranja (634,3 mil t.) e uva
(52,3 mil t.) registraram, res-
pectivamente, variações posi-
tivas de 3,4%, 0,2% e 15,3%,
em relação à safra anterior.
As projeções ainda indicam
uma produção de 861,5 mil t.
de mandioca, 10,5% inferior
à de 2020. A batata-inglesa
teve sua produção estimada
em 387 mil toneladas, cres-
cimento interanual de 4,1%.
O tomate teve queda nas pro-
jeções (13,7%), que ficaram
estimadas em 208,2 mil tone-
ladas.

Fonte: Ascom/SEI/Seplan

Foto: Divulgação

O vereador Dr. José Antonio
(PTB) apresentou projeto
(PIN-372/2021) indicando ao
prefeito de Salvador, Bruno
Reis (DEM), a implantação e
instalação do Restaurante Po-
pular, no bairro de Brotas.
De acordo com o parlamentar,
Brotas é um dos bairros mais
populosos de Salvador, o qual
tem mais de 70 mil habitan-
tes, englobando um conside-
rável número de pessoas com
baixa renda.

O Restaurante Popular é
um projeto da Secretaria de
Promoção Social, Combate à
Pobreza, Esportes e Lazer, que
tem o objetivo de servir refei-
ções por um valor acessível à
população mais carente da ci-
dade.

A Prefeitura de Salvador
administra duas unidades do
Restaurante Popular Cuidar,
localizadas em Pau da Lima e
São Tomé de Paripe.

“O Restaurante Popular,
além de matar a fome das pes-
soas mais necessitadas da nos-
sa cidade, ainda oferece uma
alimentação nutricionalmen-
te adequada. Com a pandemia
da Covid-19, muitas pessoas
perderam seus empregos e
renda, e estão enfrentando di-
ficuldades para gerir um bem
básico e fundamental, que é a
alimentação”, disse Dr. José
Antonio.

Vereador José Antônio

Dr. José Antonio quer
criação de Restaurante
Popular no bairro de Brotas

Acesse e Divulgue
www.jornalocandeeiro.com.br

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) tem direção
artística de Ana Paula Bouzas
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Fotos internas do Petro Hotel Candeias
Conforto, Comodiade e Segurança

Um novo padrão de hospedagem na
Região metropolitana de Salvador

Restaurante

Cozinha

Estacionamento

Apartamento

Recepção

Foto: Thomaz Marostegan

Nanotecnologia: composto desenvolvido

na Unicamp combate superbactéria

SAÚDE

Um composto desenvolvido
por pesquisadores da Univer-
sidade Estadual de Campinas
(Unicamp) pode combater su-
perbactérias. O procedimento
envolve o uso de uma nano-
partícula de açúcar, que serve
como cápsula para nanopartí-
culas de prata e antibióticos
convencionais. Essa combina-
ção engana os mecanismos de
defesa das bactérias e evita
que elas consigam desenvol-
ver resistência.

“Podemos dizer que fize-
mos nanotecnologia dentro de
nanotecnologia, porque den-
tro de nanopartículas de açú-
car de 100 nanômetros produ-
zimos nanopartículas de pra-
ta de cinco nanômetros”, ex-
plica a professora Catia Orne-
las, que coordena os traba-
lhos. Ela acrescenta que ago-
ra essa descoberta pode ser
explorada para combinar den-
tro do carregador várias jun-
ções de prata e antibióticos
para avaliar a eficiência dos
compostos. 

A ação bactericida das par-
tículas de prata ocorre porque
ela provoca defeito nas mem-
branas externas das bactérias,
o que a torna vulnerável a
agentes externos. “O fato de
combinar nanopartículas de
prata com antibióticos con-
vencionais no mesmo ‘pacote’
vai permitir uma ação mais
devastadora sobre as bactéri-
as, não permitindo que elas
desenvolvam resistência tão
facilmente”, diz a professora
que orientou os trabalhos do
mestrando Gabriel Perli e da
pós-doutora Carolyne Braga
como parte do projeto.

Catia acrescenta que a pra-
ta também impede que as bac-
térias produzam sua fonte de
energia necessária, afetando a
sobrevivência delas,

Procedimento desenvolvido na UNICAMP envolve uso de nanopartícula de açúcar

e assim interrompendo a re-
plicação do DNA e inviabili-
zando sua multiplicação.

De acordo com a pesquisa-
dora, o laboratório em que ela
atua desenvolve há vários
anos estudos sobre diferentes
tipos de nanomateriais para
aplicação em nanomedicina.
“O polímero de açúcar ou po-
lissacarídeo que usamos como
nanocarregador, que consta
nessa patente, tem sido explo-
rado no nosso grupo como
carregador de vários tipos de
fármacos anticâncer, tendo
mostrado resultados muito
promissores em testes in vitro

e in vivo.”
A patente apresentada

agora para combater super-
bactérias foca no potencial do
polissacarídeo (açúcar) como
carregador de misturas de
compostos com propriedades
bactericidas. “Ainda estamos
na fase de testes pré-clínicos,
e os próximos passos dessa
pesquisa incluem testar vári-
as combinações de antibióti-

cos, os compostos, contra vá-
rios tipos de bactérias. As for-
mulações mais promissoras in
vitro deverão avançar para
estudos em animais.”

Bactérias resistentes
Segundo os pesquisadores,

estima-se que até 2050 a prin-
cipal causa de morte no mun-
do será a de infecções por su-
perbactérias. Isso quer dizer
que elas são resistentes aos
antibióticos existentes e não
morrem mesmo na presença
de uma grande quantidade de
remédios. Muitas vezes, essas
infecções levam os pacientes à
morte. A professora destaca
que “o aparecimento da resis-
tência bacteriana faz parte do
processo evolutivo das bacté-
rias, que permite a sua sobre-
vivência como espécie”, mas
algumas ações do homem
contribuem para que elas fi-
quem mais fortes.

Entre elas estão o mau uso
dos remédios prescritos, en-
cerrando o tratamento antes

do prazo previsto. Outra prá-
tica prejudicial é tomar anti-
bióticos sem ter a certeza de
que se trata de uma infecção
bacteriana, aproveitando me-
dicamentos de familiares e
amigos ou comprando sem
receituário médico. Adminis-
tração generalizada de antibi-
óticos na agropecuária, falta
de diagnósticos específicos e
falta de condições de sanea-
mento básico em muitas par-
tes do planeta também são fa-
tores importantes na evolução
do problema.

“O aparecimento da resis-
tência bacteriana faz parte do
processo evolutivo das bacté-
rias que permite a sua sobre-
vivência como espécie”, defen-
de Catia. Ela aposta no desen-
volvimento dos nanocarrega-
dores como forma de combi-
nar vários tipos de antibióti-
cos que, juntos, vão atuar de
forma a enganar os mecanis-
mos de defesa das bactérias.

Por Camila Maciel

Agência Brasil

A tecnologia Blockchain, um
dos principais assuntos quan-
do o tema é futuro ou inova-
ção, minimiza erros de tran-
sação e o risco de informações
faltantes, quando comparada
à funcionalidade dos bancos
de dados, que necessita de in-
teração humana. Entretanto,
se engana quem pensa que os
benefícios tecnológicos ser-
vem somente para o mercado
financeiro ou de tecnologia da
informação e comunicação
(TIC). Um pesquisador baia-
no da Universidade Estadual
de Santa Cruz (Uesc), Rogério
Oliveira, resolveu avaliar o
potencial da Blockchain na
composição de um sistema de
rastreabilidade de origem,
com o objetivo de garantir a
autenticidade dos dados do
produto e avaliar se ele está de
acordo com os padrões infor-
mados nas embalagens.

De acordo com Rogério, o
Sistema de Rastreabilidade
faz com que a informação do
processo produtivo chegue ao
consumidor para que ele seja
capaz de identificar as carac-
terísticas importantes do pro-
duto final. Já as certificações
buscam evidenciar a aplicação
de boas práticas de produção,
do aspecto social até o ambi-
ental. “Neste contexto, a blo-
ckchain seria aplicada para
garantir a autenticidade dos
dados do produto e do Certi-
ficado de Qualidade, o qual
atesta que a amostra está em
conformidade com os padrões
da Unidade Certificadora,

Pesquisador baiano insere tecnologia
blockchain em sistema de rastreabilidade

apresentados pelo sistema de
rastreabilidade de origem”.

O pesquisador afirma que
por ser um consumidor bas-
tante atento aos detalhes dos
produtos, ele sempre levou em
consideração fatores relacio-
nados à confiança do que se
apresenta nas embalagens e a
sua real origem, no que diz
respeito aos processos de fa-
bricação adotados. Além dis-
so, ele afirma que até o mo-
mento de sua pesquisa não
existiam, no Brasil, outros
projetos utilizando a blo-
ckchain em sistemas de ras-
treabilidade.

“Queremos disponibilizar
a nossa tecnologia para Indi-
cações Geográficas utilizarem,
sem precisar dispor de muito
dinheiro para a implementa-

ção do projeto”, disse o pes-
quisador, ao explicar que In-
dicações Geográficas constitu-
em um mecanismo de prote-
ção intelectual que reconhece
a origem de um produto quan-
to à sua localidade e reputa-
ção atribuída às suas caracte-
rísticas regionais, assim como
os fatores naturais e humanos.

Para Rogério, aplicar esse
tipo de tecnologia possibilita
identificar, da origem até o
destino, caso haja um proble-
ma em algum insumo, dimi-
nuindo o impacto gerado,
além de minimizar as chances
de contradição entre as carac-
terísticas descritas e reais de
um determinado produto.

“Na maioria das vezes, os
centros compradores estão
distantes dos centros produ-

tores, por isso disponibilizar e
popularizar um meio para
checagem de referências de
forma prática e com maior
confiabilidade é tão relevante.
Ao agregar valor aos produtos,
fortalecendo os processos de
produção, é possível atribuir
um preço que faz jus a uma
boa remuneração para os pro-
dutores e que também corres-
ponde aos ideais de sustenta-
bilidade”, finalizou.

Bahia Faz Ciência
A Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Inovação do Es-
tado (Secti) e a Fundação de
Amparo à Pesquisa da Bahia
(Fapesb) estrearam no Dia
Nacional da Ciência e do Pes-
quisador Científico, 8 de julho
de 2019, uma série de repor-
tagens sobre como pesquisa-
dores e cientistas baianos de-
senvolvem trabalhos em ciên-
cia, tecnologia e inovação de
forma a contribuir com a me-
lhoria de vida da população
em temas importantes como
saúde, educação, segurança,
dentre outros.

As matérias são divulgadas
semanalmente, sempre às se-
gundas-feiras, para a mídia
baiana, e estão disponíveis no
site e redes sociais da secreta-
ria e da fundação. As reco-
mendações de algum assunto
que pode virar pauta do pro-
jeto podem ser feitas para o

 e-mail
comunicacao.secti@secti.ba.gov.br.

Fonte: Ascom/Secti

Rogério Oliveira é pesquisador da Universiade
Estaual de Santa Cruz, no sul o estado
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Fonte : Ascom/SDE

Empresa planeja investir mais de
R$ 8 bilhões em parques eólicos
em quatro municípios da Bahia

Um total de R$ 8,646 bilhões
em investimentos em novos
parques eólicos está previsto
para os municípios de Casa
Nova, Morro do Chapéu, Ma-
cururé e Várzea Nova, nos
próximos três anos. Esse é o
total de recursos que a empre-
sa Casa dos Ventos pretende
investir, de acordo com os
protocolos de investimentos
assinados nesta quarta-feira
(14), com o governo da Bahia
por meio da Secretaria de De-

senvolvimento Econômico
(SDE). 

Para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Nel-
son Leal, o governo da Bahia
busca descentralizar a arreca-
dação de receita do estado que
está concentrada na maior
parte na região metropolitana,
“o investimento das empresas
de energia eólica na Bahia
gera empregos tanto na fase
de instalação quanto na sua
operação dos aerogeradores.

Além do benefício da geração
de empregos que gera renda
ao trabalhador, também é re-
vertido em impostos munici-
pais, melhorando as finanças
dessas prefeituras para pro-
moverem melhorias nas cida-
des baianas, e gerando ener-
gia de uma forma limpa e re-
novável”, afirmou Leal. 

Nos quatro municípios, a
previsão da empresa é gerar
durante a instalação dos aero-
geradores mais de dez mil

empregos. Já na fase de ope-
ração serão gerados 51 empre-
gos diretos nos parques eóli-
cos. “Hoje assinamos protoco-
los de intenções que eu diria
que, muito mais que intenção,
é uma decisão de investimen-
to, inclusive com a primeira
obra começando agora em se-
tembro desse ano, em Morro
do Chapéu. Estamos falando
de mais de oito bilhões nos
próximos três anos”, afirmou
o presidente da Casa dos Ven-
tos, Clécio Eloy. 

Liderança 
A Bahia está na liderança

nacional na geração de ener-
gia eólica e ocupa o segundo
lugar no ranking dos cinco
principais Estados em geração
de energia solar no país, em
abril de 2021. Os dados cons-
tam do Informe Executivo de
Energias Renováveis da SDE.
Do mês de junho. Juntas, as
fontes de energias renováveis
deverão investir cerca de R$
30,9 bilhões no território bai-
ano.  

O Estado conta atualmen-
te com 196 parques eólicos em
operação, que tem 4.974 Me-
gawatt (MW) de capacidade
instalada, geração de 1.402
Gigawatt-hora (GWh) por mês
e capacidade para abastecer
cerca de 11 milhões de resi-
dências, favorecendo 35 mi-
lhões de pessoas.

Os novos parques eólicos estão previstos para serem implantados os municípios
de Casa Nova, Morro do Chapéu, Macururé e Várzea Nova, nos próximos 3 anos

UFRJ desenvolve teste de baixo
custo para detecção de covid-19

Pesquisadores da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) desenvolveram um
teste rápido e de baixo custo
que detecta a presença do
SARS-CoV-2, o novo corona-
vírus, no organismo por meio
de amostras de saliva e secre-
ção nasal. O resultado sai em
menos de uma hora e custa R$
30.

O Lamp-COVID-19, que foi
desenvolvido por cientistas do
Instituto de Bioquímica Médi-
ca (IBqM/UFRJ) e do campus
Duque de Caxias da UFRJ,
identifica pedaços de RNA do
coronavírus. A eficácia do

novo teste em comparação ao
PCR tradicional é de 100%,
segundo a UFRJ.

Ainda de acordo com a
UFRJ, o exame pode ser rea-
lizado em lugares com pouca
infraestrutura e o resultado é
conferido a partir da cor exi-
bida. Se a amostra ficar rosa,
o resultado é negativo. Se fi-
car amarela, é positivo.

“Queremos tornar possível
a comercialização dos testes,
por isso estamos em busca de
parceiros que nos ajudem a
produzir em larga escala. O
SUS, nosso Sistema Único de
Saúde, é a meta prioritária,
pois dessa forma poderemos
contribuir para o maior aces-
so da população ao diagnósti-
co e cooperar para o enfren-
tamento da pandemia em nos-
so país”, afirma a pesquisado-
ra Fabiana Ávila Carneiro.

Fonte : Agência Brasil

Foto: Mateus Pereira/Arquivo

São vários tipos de testes

SDE apresenta projeto da
concessão da Ceasa a
permissionários

Foto: Rorigo Castro

A Ceasa de Salvador, que
fica em Simões Filho, é
um dos mais interpostos
de alimentos do noreste

No último dia 15 de julho, a
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico (SDE) em par-
ceria com a BahiaInveste
apresentou o Projeto de Con-
cessão da Central de Abaste-
cimento de Salvador (Ceasa)
para permissionários do equi-
pamento público. O objetivo
do roadshow é esclarecer dú-
vidas referentes ao projeto e às
minutas de edital e contrato
propostos para a concessão e
apresentar aos interessados
partes importantes da mode-
lagem do projeto. A licitação
está prevista para ocorrer ain-
da este ano e o roadshow foi
realizado no auditório da se-
cretaria.

A concessão pública será
por um período de 35 anos, e
prevê que o futuro concessio-
nário ficará responsável por
construir quatro novos gal-
pões, uma praça de alimenta-
ção, um prédio logístico de
funcionários, um novo frigo-
rífico, reforma dos cinco gal-
pões, ampliação da área de
carga e descarga, implantação
de estacionamentos e área de
convivência.

“O roadshow faz parte do
calendário da consultas públi-
ca onde apresentamos o pro-
jeto e ouvimos as sugestões da
sociedade civil. A concessão
da Ceasa é importante pois
trará melhorias, mais confor-
to, tanto para permissionári-
os quanto para os usuários. E
este conforto será construído
com a contribuição de todos”,
destaca Danielle Luz, Direto-
ra da Supervisão da Gestão e
Suporte a Concessões de Cen-
trais de Abastecimento e Mer-
cado da SDE.

Os documentos encon-
tram-se em consulta pública
desde o dia 5 de julho e podem
ser acessados no site da SDE.

Empreendedorismo étnico é discutido na
segunda Live das Pretas, em Alagoinhas

Restaurante
O BRASEIRO

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

Rua Treze de Maio, Esquina com a Santo Antônio

Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia

A melhor comida a quilo da região

Empreendedorismo étnico foi
o tema da segunda Live das
Pretas, que aconteceu na noi-
te de quarta-feira(15) e foi
promovida pela Prefeitura de
Alagoinhas, por meio das se-
cretarias de Assistência Soci-
al (SEMAS), e de Cultura, Es-
porte e Turismo (SECET), em
articulação com o Conselho
Municipal de Desenvolvimen-
to da Comunidade Negra e
Afrodescendente e o Conselho
Municipal da Mulher. A inici-
ativa, que prevê a realização
de 4 encontros virtuais, em
todas as quartas-feiras do mês
de julho, traz para o centro da
pauta questões cruciais para o
empoderamento das mulhe-
res negras.

Com mediação da Miss
Alagoinhas e Miss Brasil Me-
soamerica Juliana Person, que
é enfermeira obstetra, maqui-
adora profissional e modelo
independente, a live contou
com as participações de Jaia-
ne Santos (trancista, especia-
lista em alongamento capilar),
Solange Borges (proprietária
do Culinária de Terreiro) e
Tâmara Azevedo (gestora de
políticas públicas de Turis-
mo). Realizada no Espaço Co-
laborar, na Biblioteca Munici-
pal Maria Feijó, o bate-papo
foi transmitido pelas redes
sociais da prefeitura.

“Falar de empreendedoris-
mo é falar de nossas vidas em
nossas mãos”, disse Tâmara
Azevedo, que abriu o debate
da noite. Além de gestora, Tâ-
mara também é ativista e di-
retora da Agência Bahia de
Turismo e Arte, especializada
em turismo ético-afro-indíge-
na. Ela fez referência ao mo-
vimento Black Money, onde Por Sophia Mídian

pretos e pretas produzem e
consumem produtos identitá-
rios. “Importante dizer que o
empreendedorismo afro não
se dá só na cidade, mas tam-
bém no campo. Outras econo-
mias são possíveis, baseadas
em nossos modos de vida, sa-
beres e fazeres. O empreende-
dorismo étnico nos fortale-
ce!”.

A segunda participação foi
de Jaiane Santos. Segundo
ela, “as tranças sempre fize-
ram parte da minha vida, mi-
nha mãe sempre fez esse pen-
teado em mim. Em determi-
nado momento, observei a
necessidade de se ter um lo-
cal específico para proporcio-
nar esse serviço.” Jaiane dis-
se que, quando iniciou seu
empreendimento, muita gen-
te considerou loucura, “pois
não era muito comum na épo-
ca, hoje já vemos muitos sa-
lões especializados na beleza
negra”. A trancista também
comentou sobre a importân-
cia da transição capilar, que é
o processo de sair da química
e assumir o cabelo natural.
“Eu lido bastante com essas

questões, pois muitas meninas
nem conheciam o seu cabelo
e é incrível a alegria que ma-
nifestam quando elas sentem
seus fios originais”.

A terceira e última convi-
dada da noite, a empreende-
dora Solange Borges ,abri-
lhantou ainda mais a live, tra-
zendo um pouco da sua luta e
sabedoria, com destaque para
a culinária de terreiro, “opor-
tunidade de mostrar às pesso-
as que os terreiros são locais
de paz”. Solange se disse uma
empreendedora nata, tendo
sido empregada doméstica,
manicure, cozinheira, militou
nos movimentos estudantis e
negro. Ela explicou que o cu-
linária de terreiro está locali-
zado em uma Agrovila Pinhão
Manso, em Camaçari, onde se
tem uma inserção na comuni-
dade. “Não somos um restau-
rante tradicional, cozinhamos
no fogão à lenha, de forma
coletiva, como faziam nossos
ancestrais, onde cozinhamos
todos juntos”. Com a pande-
mia, Solange também come-
çou a vender cursos online de
grande sucesso. “A gente que

é mulher negra estamos sem-
pre nos reinventando, sobre-
tudo por lidarmos sempre
com a diversidade”

Com bastante desenvoltu-
ra, Juliana lembrou o público
sobre as ações da Prefeitura
durante a Campanha Julho
das Pretas, que terá culminân-
cia no dia 25 de julho, quando
é comemorado o Dia da Mu-
lher Negra, inspirado no Dia
da Mulher Afro-Latina-Ame-
ricana e Caribenha. “É dando
lugar de fala que a gente pode
colocar nossa voz na socieda-
de”. Juliana também compar-
tilhou com o público um pou-
co da história de Tereza de
Banguela, que representa a
resistência das mulheres ne-
gras no Brasil, “tenho certeza
de que ela deveria estar nos
livros de História”.

O público teve participação
ativa durante toda a noite,
com registro de mais de 70
comentários na página oficial
da Prefeitura de Alagoinhas
no facebook. Patricia Santana
Pinto disse que “ a cada live
aumenta minha certeza da
mulher negra que estou me
tornando e é graças à Rede de
Mulheres Negras da Bahia”.
Já o perfil Nete Dan comen-
tou a respeito da importância
das tranças para o empodera-
mento das mulheres negras,
“sem falar que por trás de um
cabelo trançado existe uma
história de superação e en-
frentamento constante do
preconceito”. Marismônica
Gonsalves, por sua vez, decla-
rou estar “amando as temáti-
cas abordadas. Grupo de Mu-
lheres do Jardim Petrolar se
fazendo presente”.

A mediação do encontro foi feito por Julianoa Person

Acesse e Divulgue www.jornalocandeeiro.com.br

A Bahia mantém o
intervalo entre a
aplicação de doses
das vacinas contra
a Covid-19

O intervalo entre a primeira e
a segunda dose das vacinas
contra a Covid-19 na Bahia
permanecerá o orientado pelo
Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação contra
Covid-19, do Ministério da
Saúde. 

A decisão foi confirmada,
no último dia 14de julho,
numa reunião da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB),
instância deliberativa do SUS
e reúne representantes dos
417 municípios baianos e o
estado.

Ficou decidido que para os
imunizantes da Oxford/Aztra-
Zeneca/Fiocruz e da Pfizer/
BioNTech permanece o inter-
valo de 12 semanas e para a
Coronavac, do Butantan, o
aprazamento para a segunda
dose continua 28 dias após a
primeira aplicação.
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Por Pedro Castro

Foto:Divulgação

Vitória da Conquista vai inaugurar o primeiro
complexo de escuta para a proteção de
crianças e adolescentes do Nordeste

Vitória da Conquista terá, a
partir de agosto, o primeiro
Complexo de Escuta Protegi-
da de Crianças e Adolescentes
Vítimas e/ou Testemunhas de
Violência do Nordeste. A pre-
feita de Vitória da Conquista,
Sheila Lemos (DEM), no últi-
mo dia 13 de julho, na sede do
Tribunal de Justiça do estado
da Bahia (TJ/Ba), no Centro
Administrativo da Bahia
(CAB), em Salvador, da assi-
natura do acordo de coopera-
ção técnica para a instalação
do complexo. Com o objetivo
de monitoramento e proteção
dessas crianças e adolescen-
tes, o espaço será inaugurado
em agosto em Vitória da Con-
quista.

A prefeita Sheila Lemos
agradeceu as entidades par-
ceiras neste projeto e frisou o
simbolismo da assinatura des-
ta iniciativa hoje. “Trata-se de
uma data emblemática, pois
em 13 de julho celebramos 31
anos da implantação do Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). Este estatuto é
uma das legislações mais
avançadas do planeta, mas
tem seus desafios para a sua
plena aplicação. Portanto, o
complexo será muito impor-
tante para Vitória da Conquis-
ta”, avaliou.

Ela ressaltou também o pi-
oneirismo da iniciativa. “Na
medida em que esse é o pri-
meiro Complexo de Escuta

Protegida de Crianças e Ado-
lescentes Vítimas e/ou Teste-
munhas de Violência do Nor-
deste, queremos ser um exem-
plo para outras cidades”.

Já o presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado da
Bahia, Lourival Almeida Trin-
dade, ressaltou que a iniciati-
va tem um pioneirismo sem
igual para o Nordeste e para o
Brasil. “Vitória da Conquista
demonstra que está além do
tempo e das cidades”. Segun-
do ele, há uma determinação
do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) no sentido de im-
plantação nas comarcas de
espaços específicos para a es-
cuta de crianças e adolescen-
tes vítimas ou testemunhas de

violência. “Uma iniciativa
como essa é fundamental para
a prática do preceito constitu-
cional da proteção integral das
criança e do adolescente. Pro-
jetos como esse fazem os pre-
ceitos constitucionais não se-
rem iniciativas vãs e platóni-
cas”, afirmou.

Presente ao evento, o pre-
sidente da Câmara Municipal
de Vitória da Conquista, Luís
Carlos Dudé (MDB), anunciou
que a Casa Legislativa conce-
derá o Título de Cidadão de
Vitória da Conquista a Louri-
val Almeida Trindade.

Participam do acordo de
cooperação técnica a Prefeitu-
ra de Vitória da Conquista; o
Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia (TJ/Ba); O Ministé-
rio Público do Estado da Bahia
(MP/Ba); a Defensoria Públi-
ca do Estado da Bahia e a Se-
cretaria de Segurança Pública
do Estado da Bahia (SSP).

As seguintes autoridades,
dentre outras, compareceram
ao evento: Norma Angélica
Reis Cardoso Cavalcanti; pro-
curadora-geral de Justiça da
Bahia; Firmiane Venâncio do
Carmo Souza, defensora pú-
blica geral em Exercício da
Bahia; Michael Farias, secre-
tário de Desenvolvimento So-
cial de Vitória da Conquista;
Helena Oliveira, representan-
te da UNICEF no Nordeste;
André Lavigne, promotor de
Justiça; Márcia Rabelo, pro-
motora de Justiça, e Benedito
Rodrigues Santos, consultor
da Childhood no Brasil.

Você sabe o que é mineração,
e como o setor está envolvido
com a preservação dos recur-
sos naturais? Se tiver alguma
dúvida sobre o assunto, pode
contar com a ajuda dos curio-
sos e aventureiros persona-
gens Lua e Pedrinho, protago-
nistas da Websérie ”Jornada
da Lua”, um projeto audiovi-
sual da Atlantic Nickel que
ensina, de maneira lúdica e
divertida, sobre o universo da
mineração, a presença dos
seus produtos em nosso dia a
dia e a relação do setor com o
desenvolvimento sustentá-
vel.   

A estreia da “Jornada
da Lua” aconteceu no dia 30
de junho, encerrando as co-
memorações pelo Mês do
Meio Ambiente, e dois capítu-
los já estão no ar. Um novo
episódio será publicado toda
sexta-feira, às 10h, e o conteú-
do está disponível gratuita-
mente no canal do YouTube
da Atlantic Nickel (http://
bityli.com/AmUW9). 

De forma criativa e ani-
mada, as crianças - e os adul-
tos também! - aprendem as-
suntos como a importância
dos minérios para a socieda-
de e como o desenvolvimento
sustentável é necessário para
garantir o futuro da humani-
dade.  

forma natural”, explica o co-
ordenador. 

“São dez capítulos, to-
dos com uma média de três
minutos cada. É uma forma
divertida, leve e didática de
abordar a temática ambiental
na mineração e aprender em
família. Lembre-se de se ins-
crever no canal e ativar as no-
tificações para ser avisado
quando um novo episódio for
ao ar”, recomenda Felipe
Blanco. 

Sobre a Atlantic Nickel    
Controlada pelo

grupo Appian Capital Brazil e
única empresa produtora de
níquel sulfetado no país, a
Atlantic Nickel completou, no
dia 15 de outubro de 2020, um
ano de operação/ em Itagibá,
interior da Bahia, onde vem
atuando na extração do miné-
rio fundamental para a fabri-
cação de baterias de veículos
elétricos. São mais de 1.700
empregos diretos gerados pelo

Na história, Lua e seu
irmão, Pedrinho, se aventu-
ram no dia a dia da minera-
ção e nos ensinam fatos e cu-
riosidades muito importantes,
como a presença dos minerais
em vários objetos que conhe-
cemos de perto, como celula-
res e panelas, e como a presen-
ça da atividade ajuda no de-
senvolvimento socioeconômi-
co dos municípios. Além dis-
so, eles explicam de forma cla-
ra e didática vários conceitos
que fazem parte do universo
da mineração, desmistifican-
do a ideia de que a atividade é
algo distante da nossa realida-
de. 

“A ideia da série surgiu
a partir do nosso Programa de
Educação Ambiental. Precisá-
vamos levar o conteúdo sobre
desenvolvimento sustentável
até os alunos do Ensino Fun-
damental. Mas como fazer
isso sem aulas presenciais?”,
conta Felipe Blanco, coorde-
nador de Comunicação e Sus-
tentabilidade. “Então, avalia-
mos que era a hora da Atlan-
tic Nickel estrear no YouTube
e levar esse conteúdo para as
crianças a partir da internet,
para que aprendessem em
casa, com suas famílias e em
meio a outros conteúdos, de

negócio e R$ 151 milhões in-
jetados em compras e
contratos com fornecedores
da Bahia de 2018 a 2020.   

A projeção da compa-
nhia é dobrar a capacidade
produtiva, com o início da
operação subterrânea na
Mina Santa Rita, prevista para
2028, o que vai elevar o tem-
po de vida útil da mina de oito
para 34 anos (8 anos de mina
a céu aberto + 26 anos de mina
subterrânea). De acordo com
a Avaliação Econômica Preli-
minar, cerca de US$ 355 mi-
lhões devem ser investidos
nos primeiros cinco anos des-
ta nova fase.     

Para além disso, a
Atlantic Nickel já comemora a
recente descoberta de um
novo depósito com potencial
significativo de recursos de
níquel a apenas 26km de dis-
tância, e no mesmo cinturão
geológico, de onde já funcio-
na a Mina Santa Rita.

Atlantic Nickel lança

websérie infantojuvenil

para ensinarsobre

mineração e

desenvolvimento

sustentável 

Com episódios no Youtube, “Jornada da Lua” é um
projeto de integração com a comunidade, que espalha

conhecimento relevante de forma lúdica e divertida

Detran-BA regulamenta
pagamento com cartão
em clínicas de trânsito
Para facilitar a vida financei-
ra de quem precisa passar pe-
los exames médicos relaciona-
dos à carteira de habilitação
(CNH), o Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-BA)
publicou em abril a portaria
que atualizou a regulamenta-
ção de mais de 200 clínicas
credenciadas ao órgão.

Entre as medidas está a
obrigatoriedade de permitir
que o cidadão escolha a forma
de pagamento dos exames,
que agora poderá ser feito em
dinheiro e cartões de crédito
e débito. Antes, as clínicas só
aceitavam a quitação em di-
nheiro. Foi estabelecido o pra-
zo até 23 de agosto, para as
clínicas se adequarem à mu-
dança.

Audiência pública debate
sobre distúrbios do sono

O vereador Dr. José Antonio
(PTB) realizou, noúltimo dia 6de
julho, uma audiência pública so-
bre os distúrbios do sono. O
evento ocorreu pela plataforma
Zoom e foi transmitido pela TV
Câmara e pela Rádio Câmara.  

Participaram do debate os
médicos Dr.Francisco Hora, co-
ordenador do Laboratório do
Sono e Líder da Especialidade
do Hospital Português, e Drª
Cristina Salles, Presidente da
Liga Baiana do Sono e Associa-
ção Brasileira do Sono-Regional
Bahia.

O parlamentar é autor do
Projeto de Lei nº 67/2021 para
que seja instituída, em Salvador,
a Semana de Conscientização
dos Distúrbios do Sono. Segun-
do a proposição, inúmeros dis-
túrbios do sono, como insônia,
sonolência excessiva, sonambu-
lismo, apneia do sono, síndrome
das pernas inquietas etc., aco-
metem a população e são, fre-
quentemente, negligenciados ou
desconhecidos. O projeto segue
em tramitação na Casa.

Durante a audiência pública,
o médico Dr. Francisco Hora, pi-
oneiro no estudo dos distúrbios
do sono na Bahia, destacou a im-
portância do tema, e parabeni-
zou o vereador pela iniciativa em
querer instituir a Semana de
Conscientização dos Distúrbios
do Sono.

“Dr. José Antonio pode con-
tar comigo para fortalecer o de-
bate sobre este tema tão relevan-
te para a saúde de todas as pes-
soas. Os distúrbios do sono im-
pedem que o indivíduo tenha um
vida saudável. Um sono de qua-

lidade é possível com o trata-
mento certo. Sem o uso indiscri-
minado de medicamentos”, pon-
tuou.

Na sua fala, Drª Cristina Sal-
les trouxe um pouco do traba-
lho realizado pela Liga Baiana
do Sono e as campanhas que são
realizadas, anualmente, sobre o
tema. Além disso, ela, ainda, en-
fatizou a importância de trazer
o assunto para mais perto da so-
ciedade.

“Dr. José Antonio pode con-
tar comigo e com a Liga para for-
talecer o debate sobre os distúr-
bios do sono, esclarecendo a
toda sociedade sobre a impor-
tância de dormir bem”, frisou
Drª Cristina Salles.

O vereador Dr. José Antonio
contou um pouco da sua experi-
ência como portador dos distúr-
bios do sono. Ele sofria com a
apneia do sono e sofreu alguns
acidentes por dormir ao volan-
te.

“Os distúrbios do sono pro-
vocam alterações do humor, da
memória e da capacidade men-
tal, como aprendizado, raciocí-
nio e pensamento, dor de cabe-
ça e ronco, assim como, ao lon-
go do tempo, o indivíduo pode
tornar-se hipertenso e/ou diabé-
tico, suscitando o surgimento da
síndrome metabólica, o que po-
deria gerar o aumento do risco
de mortes por cardiopatias”, dis-
se o vereador, que também é
médico.  

“A audiência pública promo-
veu a sensibilização sobre as
perturbações do sono e chama-
mos a atenção para o impacto
negativo que essas exercem so-
bre a vida das pessoas e a socie-
dade. Agradeço o apoio dos es-
pecialistas, Dr. Francisco Hora
e Drª Cristina Salles, que trou-
xeram para todos nós informa-
ções relevantes acerca do tema,
além de esclarecer a todos com
as respostas elucidativas duran-
te o debate”, acrescentou o par-
lamentar.

Por Carol Silva

“Estamos fiscalizando a
implantação da modalidade
de pagamento com cartão, em
sintonia com as dificuldades
impostas aos baianos, duran-
te a pandemia. A clínica que
não cumprir a regra ficará su-
jeita a punições, que vão des-
de uma advertência até a sus-
pensão do credenciamento”,
explicou o diretor-geral do
Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

O custo dos exames reali-
zados pelas clínicas é fixado
pelo Detran-BA. Neste ano,
foram mantidos os valores de
R$ 128 (teste de aptidão físi-
ca e mental) e R$ 170 (avalia-
ção psicológica), sem reajus-
tes desde 2018.

Fonte: Ascom/Detran/Ba

Por Rafaela Ribeiro

Vereador  José Antonio

A prefeita Sheila Lemos participou da solenidade na sede do Tribunal de Justiça

A Bahia vai sediar conferência

internacional de turismo em 2022

De olho na retomada das ati-
vidades turísticas e no fomen-
to ao turismo de negócios, Sal-
vador vai sediar, em setembro
de 2022, a conferência mun-
dial de Convention e Visitor
Bureau. Detalhes sobre o
evento, que contará com apoio
da Secretaria Estadual de Tu-
rismo (Setur), serão divulga-
dos na próxima segunda-fei-
ra (12), às 16h30, na Casa do
Comércio (Avenida Tancredo
Neves, 1.109).  

O World Convention & Vi-
sitors Bureau Conference vai
chamar a atenção do mundo
para o potencial do Destino
Bahia na atração de turistas de
eventos e lazer. Com inegável
vocação para o turismo, a

Bahia possui 133 municípios
turísticos distribuídos em 13
zonas e reúne uma diversida-
de de atrativos naturais, his-
tóricos e culturais que fazem
o estado singular. Vale a pena
destacar também os equipa-
mentos turísticos de alta qua-
lidade instalados em diversas
regiões da Bahia.  

O lançamento da conferên-
cia mundial será conduzido
pelo presidente do Instituto
Brasil de Convention & Visi-
tors Bureau (Brasil CVB),
Márcio Santiago, e terá a pre-
sença do presidente da Fede-
ração do Convention Bureau
na Bahia, Sérgio Gomes, e da
chefe de Gabinete da Setur,
Giulliana Britto.
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Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

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

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

 para as indústrias  do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

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!

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

 CRO/BA 3130

  Convênio PETROBRAS

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

Ortodontia & Implantes

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

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, competênciae responsabilidade. Está presente
na Construção Civil, no setor de Terraplanagem, no ramo de
Hotelaria e nalocação de máquinas e equipamentos pesados.

BARÃO EMPREENDIMENTOS

Walfredo Barão

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS
PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS

MATERIAIS ELÉTRICOS
TUBOS & CONEXÕES

FERRAMENTAS EM GERAL
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

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

Candeias-Bahia

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais Molas para Carretas e Vans
 Ar Condicionado Travas Elétricas

Motores e Bombas Mangueiras Hidráulicas
Alinhamento de Balanceamento

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

Candeias-Bahia

Georgem Moreira da Silva
CRC 15210 - BA

Rua Santo Antônio Esquina com a 13 de Maio, 1º Andar
 Fone: (71) 3601-2089 /98876-1871 (ZAP) / Candeias-Ba.

#Escrita Contábil#Fiscal
#Pessoal#Imposto de Renda

ABERTURA DE EMPRESAS


