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

Leia ainda nesta edição
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Candeias completa anos 63 de Emancipação! 

Prefeitura de Morro do 
Chapéu está autorizada a 
conceder licença ambiental

Apesar dos graves problemas de infraestrutura, Candeias se transformou numa importante cidade da Região metropolina de Salvador

O município de Morro do Chapéu, na Chapada 
Diamantina, é muito rico em atrativos turísticos

Uma nova decisão da Justiça 
permite que a Secretaria de 
Meio Ambiente de Morro do 
Chapéu volte a fazer licen-
ciamento ambiental. A limi-
nar foi publicada no Diário 
Oficial do Município, nesta 
sexta-feira (30). 

A juíza Ana Bárbara Bar-
buda Ferreira Motta alega 
que o município apresentou 
fatos novos que demonstram 
que, ao menos parcialmente, 
as circunstâncias existentes 
quando do ajuizamento da 
presente Ação Civil Pública 
não mais coincidem com o 
atual momento vivido.

“Nesse contexto, os su-
postos danos ambientais 
ressentem-se de contem-
poraneidade, requisito pri-
mordial para a adoção das 
medidas restritivas (em ca-
ráter liminar) pretendidas 
pelo Ministério Público”, diz 
a decisão.
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Instituto 
Mosaic 
reforça 
seu papel 
social com 
ações para 
amenizar os 
efeitos da 
pandemia
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Com investimento anual de 
R$ 9,5 milhões em ações, 
o instituto levou tecnologia 
social, expandiu sua atuação 
no país, ajudou e trabalhou 
com cooperativas, entidades 
sociais, pequenos agriculto-
res, estudantes e famílias em 
vulnerabilidade.

Salvador tem primeira 
temporada turística de 
observação de baleias 
com saída do Comércio

Página 5

Cerca de 25 mil baleias visi-
tarão o litoral da Bahia nos 
próximos meses. Muitas delas 
já passam pelas águas mornas 
do estado, onde encontram as 
condições necessárias para 
parir e amamentar seus filho-

tes. Já vistos no Arquipélago 
de Abrolhos, Porto Seguro e 
Litoral Norte, estes animais 
passeiam por Salvador tam-
bém, onde é possível vê-los 
de perto. 

As baleias jubartes dão espetáculo nos mares a Bahia

Candeias está em festa, apesar 
da pandemia.  Hoje, 14 de 
Agosto de 2021, o município 
completa mais um ano de 
emancipação política. Nesses 
63 anos de independência de 
Salvador (até 1958 o território 
de Candeias era um subúrbio 
da capital), muitas transfor-
mações ocorreram.

A cidade cresceu, sua po-
pulação chega a quase 100 mil 
habitantes, surgiram novos 
bairros e ruas, diversas in-
dústrias se instalaram no seu 
território e o comércio é um 
dos mais pujantes da região 
metropolitana.

Com o desenvolvimento, 
vieram os problemas de infra-
estrutura, violência urbana, 
falta de moradia e grande 
deficiência nos setores de edu-
cação, saúde e urbanismo.

Apesar de ser um municí-
pio que está entre os 15 que 
mais arrecadam no estado, 
Candeias não acompanhou 
o desenvolvimento de outras 
cidades a Região Metropolita-
na de Salvador, a exemplo de 
Camaçari e Lauro de Freitas, 
que estão num patamar acima 
do nosso.  

Para marcar a data do 
aniversário de emancipação 
política do município, haverá 
missa em Ação de Graças na 
Igreja Matriz de Nossa Senho-
ra das Candeias e sessão sole 
na Câmara de Vereadores.

Prefeito Dinha tem audiências 
com ministros em Brasília

Min.  João Roma, dep. Kátia Oliveira e  o prefeito Dinha

O prefeito de Simões Filho, 
Diógenes Tolentino, o Dinha 
(MDB), esteve em Brasília 
(DF), em busca de parcerias 
e recursos para o município. 
No último dia 3 ele teve uma 
reunião com o ministro da 
Cidadania, João Roma. A co-
mitiva em Brasília conta com a 
presença da deputada estadual 
Kátia Oliveira (MDB). 

“Solicitamos ao ministro 
incentivos para seguirmos 
avançando na inclusão social 
e na obtenção de recursos para 
pequenos produtores rurais”, 
diz o prefeito.
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Em entrevista, no último dia 
21 de junho, à Rádio Piatã FM, 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Salvador, Geraldo 
Júnior (MDB), afirmou que 
“o seu desejo é ficar com ACM 
Neto, apesar de ser um homem 
de partido”. Há no cenário na-
cional a possibilidade do MDB 
se tornar aliado do PT.

O deputado estadual Niltinho 
(PP) repudia a ação da empresa 
VLI Multimodal S.A, contro-
ladora da Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA). Funcionários 
supostamente da empresa 
comunicaram a moradores que 
sserão demolidos mais de 120 
imóveis que margeiam o trilho 
do trem na cidade de Cachoei-
ra. As famílias residem no local 
há mais de 50 anos.

De acordo com o Recônca-
vo Online, a VLI Multimodal 
S.A já tem duas dívidas com 
a cidade, parte de um Termo 
de Ajuste e Conduta (TAC) 
assinado pela empresa. São 
elas a reforma da Estação 
Ferroviária de Cachoeira, não 
concluída há dez anos, e a 
reforma da Ponte Dom Pedro 
II, que há seis anos se encontra 
com as obras paralisadas.

“Não podemos admitir 
que essas famílias fiquem 
desabrigadas. Confirmada 
essa situação, a população do 

Niltinho protesta contra 
demolição de casas em Cachoeira

local vai perder as suas casas. 
Vamos cobrar esclarecimentos 
sobre esta situação”, disse 
Niltinho.

O site Recôncavo Online 
publicou a nota enviada pela 
empresa VLI Multimodal S.A, 
em que afirma que a ação dos 
funcionários em comunicar os 
moradores que seus imóveis 
serão demolidos se dá por in-
termédio do Poder Judiciário 
e que eventuais intimações 
são realizadas por oficiais dos 
órgãos judiciais.

Deputado Niltinho

O desejo é ficar com ACM Neto”, 
diz Geraldo Júnior em entrevista

“Quando ingressei no MDB 
era com a intenção de dar uma 
nova roupagem à legenda. Um 
partido que tem uma força 
grande no interior do Estado. 
E acho que as costuras estão 
sendo construídas não só no 
cenário nacional”, frisou Ge-
raldo Júnior.

Entretanto, frisou que está 
em um “grupo liderado por 
ACM Neto”. 

E pontuou que vai res-
peitar a decisão partidária. 
“Participo da Executiva esta-
dual e tenho boa relação com 
a Executiva nacional. Mas 
minha vontade é continuar 
do lado de ACM Neto”, frisou 
Geraldo Júnior.

 
Seis meses de gestão

Durante a entrevista, o 
presidente da CMS ainda 
fez um balanço dos seus seis 
meses da atual gestão. “Neste 
primeiro semestre de 2021, 
nós tivemos 219 projetos de 
lei encaminhados. E de 14 
projetos do Executivo, 12 fo-
ram aprovados pelos vereado-
res, principalmente matérias 
relacionadas ao combate à 
covid-19”, informou. 

Na ocasião, Geraldo Júnior 
ainda afirmou que é pré-candi-
dato a deputado federal.

O presidente da Câmara 
Municipal de Salvador, 
Geral Júnior, é pré-can-
diato a deputado Federal 
pelo MDB

O vereador Dr. José Antonio 
(PTB) apresentou Projeto de 
Lei (PLE-216/2021) para que 
seja instituído o Programa 
“Atualiza Salvador”, em Sal-
vador. Ele tem por finalidade 
franquear “maquininhas” des-
tinadas ao processamento de 
pagamentos mediante cartões 
de crédito e/ou débito aos 
vendedores ambulantes de 
Salvador, através de parceria 
público-privada.
De acordo com a justificativa, 
o autor do PL afirma que, em 
decorrência da pandemia da 
Covid-19, houve um aumento 
significativo de trabalhadores 
informais na capital baiana.

O programa caracteriza-se 
pelo “Termo de Cooperação” 
firmado entre a prefeitura 
e a empresa fornecedora de 
máquinas de cartão. Nele, 
constarão os critérios para que 
o vendedor ambulante seja 
beneficiado pelo programa. 
Além disso, cada ambulante 
contemplado deverá utilizar 
fardamento e/ou equipamen-
tos com publicidade da empre-
sa concessionária.

De acordo com a proposi-
ção, para a concretização da 
parceria, será escolhida a em-
presa que apresentar a menor 
taxa do mercado, de modo a 
garantir a menor redução na 

margem de lucro. O prazo 
para concessão das maquine-
tas pela empresa será de um 
mês, e o descumprimento do 
prazo acarretará o rompimen-
to automático do “Termo de 
Cooperação”.

A parceria terá a validade 
de 36 (trinta e seis) meses, 
podendo ser prorrogada me-
diante requerimento próprio.

“O projeto tem a finalidade 
de promover a inserção dos 
ambulantes na tecnologia, 
mediante a desburocratiza-
ção no cadastramento pelas 
operadoras; o aumento das 
modalidades de pagamento 
e, por via de consequência, a 
viabilização da venda. Além da 
elevação do número de vendas 
e a competitividade. A insti-
tuição do programa “Atualiza 
Salvador!” consubstanciará 
importante ferramenta para 
conferir previsibilidade finan-
ceira aos ambulantes”, avaliou 
Dr. José Antonio.

“Maquininhas” de cartão para 
ambulantes, proposta de José Antônio

Vereador José Antônio

Sobre perdas, mortes e luto
Felizmente, a vida é feita de perdas e ganhos. Pois, são as 

frustrações, as perdas, as anulações dos de-
sejos, que permitem ao ser humano almejar 
novos rumos e alcançar objetivos antes tidos 
como impossíveis.

Toda escolha envolve renúncias. E quan-
do a decisão por algo é adotada, outras in-
findáveis possibilidades são deixadas para 
trás; e o ser humano, desde criança tem que 

estar preparado para essas frustrações. Aprendendo a lidar 
com pequenas perdas, outras maiores (como a morte) serão 
menos difíceis de enfrentar. 

A inevitável sentença da morte é talvez o medo mais 
presente no cotidiano das pessoas. Porém, negar essa reali-
dade é também um mecanismo de defesa que não significa 
uma melhor qualidade de vida, ao contrário, quanto mais 
mal vivida é a vida, maior é a angústia de morte. Segundo 
Epicuro, um grande filósofo do século III a.C., muitas vezes 
tendemos a disfarçar a morte de várias maneiras: através 
de uma religiosidade excessiva, acúmulo obsessivo de ri-
quezas, desejo cego de poder e honrarias.

Mas a morte não pode ser um tabu, e sim explicada 
desde a infância – obviamente com uma linguagem espe-
cífica para a faixa etária. Imagine a angústia sofrida por 
um infante caso venha a falecer algum ente querido seu. 
Porém, a angústia será maior ainda se tal infortúnio não 
for explicado, pois a criança pode fantasiar várias possibi-
lidades: até mesmo acreditar que seu parente morreu em 
função de algo desagradável que ela fez ou que deixou de 
fazer – ou seja, por culpa sua.

Nenhuma perda é fácil de suportar, porém é possível 
superar. Seja uma separação; perda de um emprego; morte 
de alguém querido, o mais importante é tentar lidar com a 
realidade sem tentar disfarçá-la. Evidente que a primeira 
fase do luto é a negação, não obstante é passível de ser supe-
rada – se não por forças individuais, através de uma ajuda 
profissional, para reorganizar e ressignificar sua vida.

Inúmeras pessoas temem arriscar ou viver plenamente 
com medo das frustrações, das perdas, da morte. Ora, certa-
mente, não se pode viver sem limites, porém não esconder 
as potencialidades, tentar algo novo, aceitar que a vida 
pode ser recomeçada (mesmo numa idade mais avançada), 
perceber que algo inovador pode ser construído são apenas 
alguns dos requisitos para viver sem se preocupar com o fim 
da vida. Aqueles que assim vivem, certamente não negam a 
existência da morte, mas entendem que, quando ela chegar 
encontrará apenas a matéria corporal de uma vida que foi 
aproveitada em sua plenitude.

O júbilo da Vida é aquele que lha damos. Logo, se ela 
for altamente desafiadora, não significa que não venha a 
se tornar rica em realizações e plena de felicidade. Tem 
de ser vivida em magnitude, pois há sempre ocasião 
de se vivenciar o Bem. E, quando sentimos Deus, que 
é Amor elevado à enésima potência, a Vida alcança o 
ritmo e a extensão da Eternidade. Quer dizer, o Espaço-
Tempo, a integração no Dia do Senhor, conforme lemos 
no Apocalipse, 1:10: ”Achei-me em Espírito, no Dia do 
Senhor (...)”. 

E por que é necessária a nossa integração no Dia do 
Senhor? Justamente porque ele singulariza o estado 
espiritual-psíquico de conformidade com o Espaço-Tempo 
de Deus. Então, nós mesmos seremos Espaço-Tempo 
Divinos, ou seja, a própria Profecia, que é Deus em nós, ”o 
testemunho de Jesus”, como está grafado no último livro 
da Bíblia Sagrada, 19:10: ”(...) o testemunho de Jesus, o 
Cristo, é o espírito de Profecia”.
Integrados, pois, nesse Sacrossanto Conteúdo, nos 
tornaremos os reais condutores de nossos destinos; 
construtores, hoje, de dias mais felizes, no porvir.

Desumanidade gera desumanidade. Aí está, em resumo, 
a explicação do estado atual do planeta. Porém, com a 
riqueza de nosso Espírito, podemos edificar um amanhã 
mais apreciável. Entretanto, nenhuma reforma será 
duradoura se não houver o sentido de Caridade, o respeito 
ao ser humano e o bom comando das gentes atuando na 
Alma. Para que isso realmente ocorra, é necessário que 
estejamos integrados em Deus, que é Amor (Primeira 
Epístola de João, 4:16), portanto, Caridade. E foi 
justamente o Discípulo Amado que nos advertiu em sua 
Primeira Epístola, 3:17 e 18:

— Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu 
irmão em necessidade, não se compadecer dele, como 
pode permanecer nele o Amor de Deus? Filhinhos, não 
amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em 
verdade.

Sem essa providência e perseverança nela, como 
preconiza Jesus, possivelmente nem saberíamos por 
onde começar a consertar o que, ao longo dos milênios, 
temos danificado. A integração verdadeira em Deus e 
em Sua Lei, expressa pelo Divino Mestre no Seu Novo 
Mandamento — “Amai-vos como Eu vos amei. Somente 
assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos” 
(Evangelho, segundo João, 13:34 e 35) —, é a reforma 
efetiva que falta ter início.

Quando almejamos o apuramento das coisas, é imprescindível 
que localizemos o que está errado, a 
começar no nosso íntimo, porquanto, se 
não reconhecermos os nossos defeitos, 
como nos poderemos corrigir? Temos 
basicamente de deixar de enganar-nos 
a nós próprios, sob o risco de encenar-
mos, como protagonistas, este desabafo 
de La Fontaine (1621-1695): “A ver-
gonha de confessar o primeiro erro 
leva-nos a muitos outros”. 
Ora, isso se aplica a todos e a tudo para 
a melhor convivência global.

Tomemos como exemplo a atual crise. O capitalismo é uma 
sucessão delas. O que está a exigir, agora mais do que nunca, 
além das medidas técnicas corretivas, uma reforma que tenha 
como bandeira a dignidade, o respeito à criatura humana. Do 
contrário, a próxima explosão da bolha será muito pior que a 
da primeira década do século 21. 

Erigir uma comunidade mundial mais responsável 
Retificar esse costume doentio seria, digamos para argu-

mentar, um categórico primeiro passo para erigir-se, no de-
curso do terceiro milênio, uma nova comunidade mundial mais 
responsável, portanto, com menos repentinas crises, incluídas 
as financeiras e econômicas — embora possível e ciclicamente 
armadas e previstas, pelo menos por aqueles que vivem a tirar 
ganancioso proveito do que a multidão nem imaginava acon-
tecer. Junte-se a isso as proclamadas omissões e displicências 
de certos governos a fomentar sequelas como a grave questão 
do desemprego; a falta de uma melhor regularização e fun-
damentos econômicos sólidos; as estimativas equivocadas da 
situação econômica; e as inefáveis cobiça e arrogância, que têm 
sido o túmulo de tanta coisa apreciável que nem ao menos teve 
tempo de nascer, para orfandade das massas. Como vaticinava o 
Gandhi (1869-1948), “chegará o dia em que aqueles que estão 
na corrida louca de multiplicar os seus bens na vã tentativa de 
engrandecimento (extensão de territórios, acúmulo de armas, 
de riquezas, de poderes...) reavaliarão os seus atos e dirão: 
Que fizemos nós?”.

Por isso tudo, prefiro primeiramente confiar em Jesus, que 
o Mahatma, indiano, mas acima de tudo universalista, tanto 
respeitava, assim como o fazem os irmãos islâmicos. O Cordeiro 
de Deus não trai nem entra em crise. Para nossa segurança, Ele 
havia-nos confortado, ao revelar: 

“Eu sou o Pão da Vida; quem vem a mim de forma alguma 
terá fome; e quem em mim crê jamais terá sede! (...) Eu sou 
o Pão Vivo que desceu do Céu. Se alguém dele comer, viverá 
eternamente” (Evangelho, segundo João, 6:35 e 51). 

Ora, tudo neste planeta pode ficar além do controle dos ho-
mens, mas nada escapa ao comando de Deus. Todavia, quando 
os seres humanos verdadeiramente se reúnem com o fito de 
achar-se uma solução, mesmo que para os mais espinhosos 
problemas, ela surge. Mas é “preciso que haja Boa Vontade”, 
consoante propunha o saudoso fundador da LBV, Alziro Zarur 
(1914-1979), desde que não seja confundida com boa intenção, 
com a qual está calçado o inferno, como diz o povo.

Reconhecer defeitos 
próprios é saída para crise

Reforma efetiva

Vivência do Bem 
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Aproveitando as férias do 
meio do ano e o desejo cada 
vez maior das famílias de 
tirarem dias de descanso 
do isolamento, de forma 
segura e controlada, a Aviva 
apresenta, de 1º de agosto a 
30 de setembro, o Remexa. 
A programação em torno do 
esporte e da dança aconte-
cerá em Costa do Sauípe, na 
Bahia, e em Rio Quente E 
Hot Park, em Goiás, apre-
sentando atividades com 
participação de nomes de 
sucesso do esporte interna-
cional e nas redes sociais, 
como os tenistas Fernando 
Meligeni e Thalita Rodri-
gues e o dançarino e coreó-
grafo Daniel Saboya.

“A Aviva tem o Entre-
tenimento como centro da 
estratégia de negócio. Faze-
mos famílias felizes quando 
entregamos uma experiên-
cia lúdica, educativa e inte-
rativa. Isso nos aproxima 
do nosso propósito e forta-
lece o relacionamento com 
o cliente. Para os próximos 
meses, preparamos uma 
programação que fará com 
que toda família se “mexa”, 
provocando interação entre 

O Instituto Mosaic, entidade 
social mantida pela Mosaic 
Fertilizantes, beneficiou, em 
2020, diretamente mais de 
30 mil pessoas e mais de 200 
entidades e organizações da 
sociedade. Suas plataformas 
interdependentes, voltadas 
para a promoção de desenvol-
vimento social e econômico, 
são baseadas em quatro pila-
res: alimentação, educação, 
água e desenvolvimento local. 
Os resultados do investimen-
to de R$ 9,5 milhões em ações 
são apresentados na última 
edição do relatório de ativi-
dades da organização.

“Além de ações de apoio 
aos efeitos da pandemia, 
a equipe realizou ações de 
valorização, melhor uso e 
distribuição de alimentos, de 
apoio à agricultura familiar, 
de incentivo à preservação 
dos recursos hídricos, de 
empreendedorismo e educa-

Instituto Mosaic reforça seu papel social 
com ações para amenizar efeitos da 
pandemia e apoiar na transformação e 
desenvolvimento das comunidades 

SOLIARIEDADE Com investimento anual de R$ 9,5 milhões em ações, o instituto levou tecnologia 
social, expandiu sua atuação no país, ajudou e trabalhou com cooperativas, entidades sociais, 
pequenos agricultores, estudantes e famílias em vulnerabilidade

Por Fernanda Good

ção”, comenta Paulo Eduardo 
Batista diretor executivo do 
Instituto e diretor de per-
formance social da Mosaic 
Fertilizantes, uma das maio-
res produtoras de fosfatos e 
potássio combinados.

Entre os vários destaques 
está o projeto Village, em 
Barreiras (BA) que colaborou 
para o aumento de produti-
vidade e renda de pequenos 
produtores rurais, melho-
rando a qualidade de vida 
das famílias através dos eixos 
assistência técnica rural, edu-
cação e acesso à água. 

A 3ª (nova) edição do pre-
miado Edital da Água contem-
plou mais 12 novas iniciativas 
de universidades e entidades 
sociais para melhor gestão 
dos recursos hídricos em vá-
rias cidades brasileiras. 

Em Cajati (SP), o AMMO 
(Ateliê Mulheres Mãos de 
Ouro), formado por mulheres 

da comunidade Barra do Azei-
te, recebeu apoio por meio de 
capacitações e equipamentos 
e após um ano, tornou-se 
fornecedor da Mosaic e ou-
tras empresas, fabricando os 
uniformes e materiais para 
empresas na cidade.  Ainda 
em Cajati (SP), outro projeto 
apoiado pelo programa de 
Empreendedorismo Social, 
a COORECA (Cooperativa de 
Reciclagem de Cajati) teve au-
mento de sua capacidade de 
processamento de materiais 
reciclados em 97% e passou a 
distribuir mais renda aos seus 
cooperados. 

Para minimizar os efeitos 
da pandemia, a instituto dis-
tribuiu mais de 600 toneladas 
de alimentos, beneficiando 
aproximadamente 120 mil 
pessoas.  Foram mobilizados 
mais de 250 funcionários vo-
luntários para atuar na distri-
buição dos kits de alimentação 

e higiene  para cerca de 300 
instituições e famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social 
em 28 cidades brasileiras. 

“Cooperativas, pequenos 
agricultores, comerciantes 
locais e educadores foram 
beneficiados com a estraté-
gia adotada para atender e 
acolher as comunidades vi-
zinhas durante o ano. E tudo 
isto só foi possível porque o 
Instituto Mosaic Fertilizan-
tes trabalha em rede, valori-
zando os parceiros técnicos, 
avaliando o perfil social e as 
necessidades de cada região 
e realizando ações de forma 
presente nas comunidades”, 
pontua Camila Bellenzani, di-
retora do Instituto e Gerente 
de projetos sociais da Mosaic 
Fertilizantes.

Instituto Mosaic
Com o objetivo de pro-

mover o desenvolvimento 

Unidade da Mosaic em Candeias

mútuo e sustentável nas co-
munidades, o Instituto Mo-
saic tem programas de apoio 
a agricultura familiar, ali-
mentação saudável, apoio na 
gestão dos recursos hídricos, 
incentivo à educação básica, 
desenvolvimento local, entre 
outros. Conheça o relatório 
de atividades 2020 do Insti-
tuto Mosaic acessando aqui: 
http://mosaicco.com.br/ck-
finder/userfiles/files/Relato-
rio_Social_2021.pdf

Sobre Mosaic Fertilizantes 
Com a missão de ajudar o 

mundo a produzir os alimen-
tos de que precisa, a Mosaic 
atua da mina ao campo. A 
empresa entrega cerca de 27,2 
milhões de toneladas de ferti-
lizantes ao ano para 40 países, 

sendo uma das maiores pro-
dutoras globais de fosfatados 
e potássio combinados. No 
Brasil, por meio da Mosaic 
Fertilizantes, opera na mine-
ração, produção, importação, 
comercialização e 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 ali-
mentos no mundo. Para mais 
informações, visite www.
mosaicco.com.br. Siga-nos 
no Facebook, Instagram e 
LinkedIn.

“Remexa” trará nomes do Esporte 
a Costa do Sauípe a partir de agosto

Lazer Programação trará atividades para manter corpo em movimento

as gerações. Além disso, 
os nomes âncora dessa 
programação trarão cons-
cientização e ampliação do 
conhecimento de esportes e 
atividades físicas”, destaca 
Oliver Krause, Gerente Ge-
ral de Experiência Entrete-
nimento e Lazer da Aviva.

Em Costa do Sauípe, 
serão ministradas oficinas 
de esportes, aproveitando 
principalmente as áreas 
abertas do resort, como 
as quadras e campos de 
Futebol Society, Tênis, Vô-
lei de Praia e Basquete. 
Especificamente nos dias 
14 e 28 de agosto e 11 e 
25 de setembro, o destino 
contará com a presença de 
Thalita Rodrigues, atleta 
PCD com mais de 50 troféus 
nacionais e internacionais. 
No dia 28, o ex-tenista 
Fernando Meligeni, atual 
comentarista da ESPN e 
um dos 10 maiores tenistas 
brasileiros, também estará 
presente.

Além das atividades es-
portivas, o público poderá 
aproveitar atividades cir-
censes e desafios, como o 
único trapézio do mundo 

certificado pela ABNT (As-
sociação Brasileira de Nor-
mas Técnicas) e slackline.

Durante os dois meses 
de programação, acontece-
rá ainda o Festival Ginga, 
que trará espetáculos de 
dança, intervenções artís-
ticas e atividades aeróbicas, 
como oficinas de Zumba e 
capoeira. No dia 11 de se-
tembro, o dançarino e core-
ógrafo Daniel Saboya, hoje 
com mais de 17 milhões de 
inscritos no Youtube e com 
vídeos que ultrapassaram 
10 milhões de views, estará 
na Bahia, ministrando aula 
ao ar livre.

CONDIÇÕES
Além da facilidade de 

poder parcelar o pacote em 
até 12 vezes sem juros, as 
famílias que optarem por 
curtir a programação do Re-
mexa terá 10% de desconto 
em compras antecipadas e 
no caso de pagamentos à 
vista. Mais informações:
 www.costadosauipe.com.br.

Os destinos da Aviva 
seguem rígidos protocolos 
de segurança, de acordo 
com os melhores empre-
endimentos de turismo do 
mundo, inclusive com a 
chancela do selo Turismo 
Responsável, criado pelo 
Governo Federal do Brasil. 
Os procedimentos foram 
validados pela equipe de 
Imunologia do InCor (Insti-
tuto do Coração do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP), que reu-
niu equipe de médicos mul-
tidisciplinares para analisar 
todas as etapas da operação. 
As informações completas 
sobre os protocolos estão 
disponíveis no site.

Por José Mion
Foto: Redes Socias

A Prefeitura de Candeias, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Agricultura (Se-
maa), promoveu a Feira da 
Agricultura Familiar, no Paço 
Municipal, no bairro do Ouro 
Negro, no último dia 28 de 
julho.  Os produtores rurais 
ofertaram produtos naturais 
e cultivados na hora, como 
milho, aipim, amendoim, 
frutas, hortaliças, artesana-
tos e plantas. A feira encerra 
a programação do Mês do 
Agricultor que contou com 
diversas ações em prol aos 
trabalhadores rurais, como 
distribuição de sementes e 
adubos e o lançamento do 

Mesmo com a vacinação acon-
tecendo, os cuidados como 
distanciamento social, uso de 
máscara e álcool em gel ain-

Em Costa do Sauípe, serão ministradas oficinas de 
esportes, aproveitando  as áreas abertas do resort

Secretaria de Meio Ambiente e 
Agricultura de Candeias promove 
feira com agricultores familiares 

Programa Horta Comunitá-
ria.  

A vice-prefeita, Marivalda 
da Silva, e o secretário da 
Semaa, Carlos Ibiapina, re-
cepcionaram os agricultores e 
os visitantes. De acordo com 
o secretário, o objetivo da 
feira nos bairros é dar mais 
visibilidade ao trabalho e aos 
produtos dos agricultores. 
“A Semaa já vem assistindo 
os trabalhadores durante o 
ano, mas a feira destaca tudo 
o que eles fazem e produzem. 
Fizemos essa programação 
especial do Mês do Agricultor, 
mas estaremos realizando 
feiras itinerantes durante os 

próximos meses em outros 
lugares”, disse ele.  

A Semaa também emitiu 
e entregou a documentação 
necessária para os agricul-
tores terem acesso aos fi-
nanciamentos e incentivos 
disponibilizados pelo Banco 
do Nordeste. De acordo com 
o gerente da agência do Banco 
do Nordeste em Candeias, 
Jofredo Magalhães, a Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP) e o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) são os principais 
documentos da relação. “É 
essa documentação que vai 
permitir o acesso ao crédi-
to. Depois de analisarmos 
a documentação, avaliamos 
quais as linhas de crédito 
disponíveis à cada produtor”, 
explicou. Jofredo disse ainda 
que os agricultores podem 
procurar a agência a qualquer 
tempo para a solicitação do 
crédito orientado.  O produtor 
do distrito de Boca da Mata, 
Orlando de Jesus, tomou 
orientações para ter acesso ao 
crédito. “ Quero ver a possibi-
lidade de investir na agricul-
tura. Quero negociar os meus 
produtos que tem qualidade” 
disse ele que produz banana, 
aipim, batata doce, dentre 
outras mercadorias.   

Por Nailan Brasil

Os agricultores receberam orientação técnica

A pandemia 
ainda não 
acabou! Crianças 
da LBV alertam 
leitores para os 
permanentes 
cuidados à 
prevenção da 
Covid-19

Por Itala Kelly

da devem ser seguidos para 
a prevenção do contágio da 
Covid-19.

E para ajudar na sua pro-
teção, crianças atendidas pela 
Legião da Boa Vontade - LBV, 
reuniram essas dicas impor-
tantes para lhe lembrar de 

colocar em prática no seu dia 
a dia.

Logo, logo estaremos todos 
juntos!

Para saber mais sobre o 
trabalho da Legião da Boa 
Vontade, acesse o site www.
lbv.org
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Salvador tem primeira temporada turística de 
observação de baleias com saída do Comércio
Cerca de 25 mil baleias visi-
tarão o litoral da Bahia nos 
próximos meses. Muitas delas 
já passam pelas águas mornas 
do estado, onde encontram as 
condições necessárias para 
parir e amamentar seus filho-
tes. Já vistos no Arquipélago 
de Abrolhos, Porto Seguro e 
Litoral Norte, estes animais 
passeiam por Salvador tam-
bém, onde é possível vê-los de 
perto. Para assistir às acroba-
cias e ouvir os sons emitidos 
pelas jubartes, a Rede Mar 
Brasil, através do Projeto Ba-
leias Soteropolitanas – PBS, 
promove a primeira tempora-
da de Turismo de Observação 
de Baleia Embarcado – Tobe, 
a partir do início de agosto. 

A equipe do projeto reali-

As baleias jubartes dão espetaculo nos mares a Bahia

Parabéns Candeias pelos seus 63 anos de Emancipação Política

zou, nos dias 28 e 29 de julho, 
saídas de barco a fim de ma-
pear pontos de avistagem de 
baleias e coletar informações 
relevantes para fortalecer a 
luta pela sua preservação, 
através do turismo educativo 
e ciência. “O diferencial do 
Baleias Soteropolitanas é a 
observação das baleias com 
cunho para além do turismo, 
envolvendo ciência, meio 
ambiente, preocupação social 
e resgate histórico e cultural 
desde as práticas de caça e ex-
tração do óleo para ilumina-
ção pública, entre outras uti-
lizações que dizimaram, por 
muitos anos, a espécie aqui 
na região”, afirma William 
Freitas, presidente da Rede 
Mar e idealizador do projeto.

O projeto defende ainda 
que a função de preservação 
da espécie tem que estar 
alinhada com a educação e 
demandas da comunidade, 
sendo necessário incluir a 
cidade na discussão do tema 
e promover a cidadania oce-
ânica a partir desta atividade 
que movimenta, segundo a 
Rede Mar, um mercado de 
US$2 bilhões ao ano. Por ser 
um produto relativamente 
novo, poderá gerar renda 
para os pescadores das co-
lônias de pescas da capital, 
por exemplo, que conhecem 
como ninguém o desloca-
mento das baleias na cidade 
e serão capacitados pelo pro-
jeto para oferecer o serviço 
de observação e, assim, im-

pulsionar as microeconomias 
do bairro.

Passeio
Cativante e encantadora 

como os soteropolitanos, a 
Megaptera novaeangliae, 
popularmente chamada de 
baleia-jubarte ou baleia-can-
tora, apresenta um longo 
repertório musical e é conhe-
cida por suas acrobacias nos 
diversos comportamentos 
realizados fora d’água. Fa-
zendo jus à cidade da música 
que agora se prepara, segundo 
William, para ser a capital das 
baleias jubartes no Brasil.

Os pesquisadores do @
redemarbrasil, através do 
Coordenador do Projeto, o 
biólogo e mestre em Ecolo-

gia, Victor Bandeira, aponta 
que será uma temporada 
com muitos animais. Após 
uma hora  de  barco mar 
adentro, saindo da capital, 
já é possível observar as 
primeiras  baleias .  Além 
do passeio de avistagem, o 
cruzeiro é uma excelente 
oportunidade para o tu-
rista conhecer Salvador da 
perspectiva que a fez ser a 
primeira capital do Brasil, 
a vista do mar para a terra, 

e conhecer um pouco da sua 
história e fundação, para 
entender a relação das ba-
leias jubartes com a cidade 
que antes as caçava e, agora, 
as protege e abriga.

O ponto de embarque e 
desembarque é o Terminal 
Náutico, no bairro do Co-
mércio, com trajeto de, apro-
ximadamente, uma hora por 
trecho. O agendamento pode 
ser feito na Rede Mar, através 
do número (71) 9 9665-9131.

O município de Candeias foi criado por 
meio da Lei nº 1.028, de 14 de agosto de 
1958, projeto de autoria dos deputados 
estaduais Antonio Carlos Magalhães e 
Rodolpho Tourinho Dantas.

No ano seguinte, em sete de abril de 
1959, a Câmara Municipal de Candeias 
foi criada. Sua instalação ocorreu nas 
dependências do Brasil Esporte Clube, 
na sede da cidade e, após esta data, 
foi inaugurado o prédio situado na Rua 
13 de maio (antiga Mamão). A Câmara 
iniciou com sete parlamentares e depois 
passou para nove. Por força do aumento 
da população, segundo o IBGE, foi 
aumentado para 13 e, no ano de 1990, 
por força da Lei Orgânica Municipal 
promulgada em 5 de abril de 1990, 
passou para 15 vereadores. 

A partir de 2005, através da resolução 
do Supremo Tribunal Federal, houve no 
Brasil a redução do número de parlamentares 

municipais, tendo o município de Candeias 
uma redução de cinco vereadores, ficando 
apenas 10.

Em 16 de junho de 2006, o Poder 
Legislativo Municipal foi transferido para 
sua sede própria, no bairro Ouro Negro, 
ficando próximo aos Poderes Executivo e 
Judiciário.

A Câmara Municipal de Candeias, que 
tem o objetivo de legislar e fiscalizar o 
Executivo municipal, tramitar projetos de 
lei, fazer pedidos de providências, moções, 
requerimentos, indicações e resoluções, 
proposições que trazem benefícios para 
os munícipes, fundamentando-se nas 
Constituições Federal e Estadual, nas 
leis Federais, Estaduais e na Lei Orgânica 
Municipal, parabeniza a CIDADE DAS 
LUZES pelos seus 63 anos de Emancipação 
Política.

A Câmara Municipal de Can-
deias é a Casa do Povo! Aqui 
a população pode fazer as 
suas reivindicações

Georgem Moreira da Silva 
CRC 15210 - BA

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

#Escrita Contábil#Fiscal 
#Pessoal#Imposto de Renda

ABERTURA DE EMPRESAS

SEINCO e CDL reúnem 
empresários de Candeias 
para discutir o Pronampe
Com o objetivo de apresentar 
de forma clara e tirar todas 
as dúvidas sobre o Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), 
oriundo do Governo Federal, 
é que a secretaria de Indús-
tria e Comércio em parceria 
com a Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Candeias (CDL), 
realizaram nesta quinta-feira 
(29), um bate papo com em-
presários do município sobre 
o tema.

Na oportunidade, os ge-
rentes do banco Itaú Aléx e 
Tácio Vinicius explicaram 
aos presentes o passo a passo 
sobre o programa que pode 
liberar um financiamento de 
até R$ 150 mil reais para os 
empreendedores da cidade. 
Para ter o crédito concedido, 
é necessário estar em dia com 
as declarações enviadas à 
Receita Federal. Para a secre-
tária da SEINCO Ana Paula 
Soares, reunir empresários 
da cidade foi de grande valia 
devido ao momento difícil 
que a classe passa por conta 
da pandemia.

“Apresentar linhas de 
crédito e também explicar 
de forma fácil como esses 
programas funcionam é uma 
grande oportunidade para 
nossos empresários segui-
rem todo tramite burocráti-
ca sem muita dor de cabeça. 
Com o benefício eles podem 
aumentar o faturamento 
e empregar sempre mais”, 
explicou.

O prefeito de Simões Filho, 
Diógenes Tolentino, o Dinha 
(MDB), esteve em Brasília 
(DF), em busca de parcerias 
e recursos para o município. 
No último dia 3 ele teve uma 
reunião com o ministro da 
Cidadania, João Roma. A co-
mitiva em Brasília conta com a 
presença da deputada estadual 
Kátia Oliveira (MDB). 

Prefeito Dinha, de Simões Filho, detem 
audiências com ministros em Brasília

“Solicitamos ao ministro 
incentivos para seguirmos 
avançando na inclusão social 
e na obtenção de recursos 
para pequenos produtores 
rurais e novos equipamentos 
voltados para o esporte”, diz 
o prefeito.  

Na mesma data, no Minis-
tério da Saúde, foram solici-
tados recursos para investir 

no atendimento de média e 
alta complexidade; creden-
ciamento e habilitação dos 10 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), e o Centro de 
Bioimagem, que está sendo 
construído. Além do pleito 
da implantação do serviço 
de Hemodiálise e de novos 
projetos para a Atenção Pri-
mária, a exemplo do Centro 
de Especialidades Odontoló-
gicas (CEO). 

As audiências foram soli-
citadas pelo deputado federal 
Paulo Azi (DEM). “Agradeço 
ao deputado Paulo Azi, amigo 
do povo de Simões Filho. Esse 
apoio é fundamental para 
garantirmos que o avanço vai 
continuar”, frisou o prefeito.

Ampliação do viaduto da 
SUDIC  

O prefeito de Simões Filho 
também teve uma audiência 
ontem (4). A pauta foi  a busca 
da ampliação do viaduto da 
SUDIC, localizado na BA-526, 

sobre a BR-324. A reunião foi 
com o ministro de Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes.  Dinha 
esteve acompanhado do depu-
tado federal Paulo Azi (DEM) 
e da deputada estadual Kátia 
Oliveira.

O prefeito também par-
ticipou de uma audiência 
com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco e uma co-
missão de prefeitos baianos. 
As reivindicações são a unifi-
cação dos índices mínimos de 
gastos na saúde e educação; 
a renegociação das dívidas 
previdenciárias; aumento 
de recursos para o Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) e a redução da alíquota 
do INSS patronal pago pelas 
prefeituras.

Os seguintes secretários 
municipais integraram a comi-
tiva: Andrea Pereira, (Sedesc); 
Iridan Brasileiro (Saúde) e 
Nilton Novais (Sedec). Além 
dos vereadores Belo (PSD) e 
Evan Jorge (DEM).

Min.  João Roma, dep. Kátia Oliveira e  o prefeito Dinha

A Presidente do CDL Ma-
rivete Machado também pe-
diu que os gerentes também 
apresentassem outras opções 
de créditos com os empresá-
rios da cidade. “Quanto mais 
opções melhor. Nós (empresá-
rios), estamos buscando sem-
pre melhores condições via 
agencia bancária”, revelou. 

Participaram do encon-
tro empresários de diversos 
ramos: padaria, presentes, 
pizzarias, entre outros.
 
PROGRAMA

O Pronampe (Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte) se tornou 
permanente neste ano e já 
emprestou cerca de R$17 
bilhões para 223 mil empre-
sas até a última sexta, 23. 
Este montante corresponde 
a 68% do total previsto para 
o programa em 2021, que é 
de R$25 bilhões. Também 
podem solicitar o Pronampe 
às associações, fundações 
de direito privado e socie-
dades cooperativas, exceto 
as de crédito e Profissionais 
Liberais.

A reunião na sede da 
CDL reniu empresários 
de vários setores
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A Atlantic Nickel completou, 
nesta semana, a distribuição 
de 1.100 cestas básicas entre-
gues este ano a instituições 
filantrópicas e prefeituras 
da região sul da Bahia, como 
resultado das suas estratégias 
de integração social a fim de 
minimizar os efeitos da pan-
demia da Covid-19 sobre as 
famílias e as pessoas acolhidas 
por estas entidades.  

Produtora de níquel sul-
fetado com sede no municí-
pio baiano de Itagibá, a em-
presa contempla, com ações 
contínuas de solidariedade 
e responsabilidade social, 
instituições filantrópicas da 
microrregião, abrangendo 
Itagibá, Ipiaú e Gongogi, com 
atenção às localidades de Ta-
pira- ma e Japomirim, além de 
viabilizar as entregas também 
por meio das secretarias de 
Desenvolvimento e Ação So-
cial dos municípios.  

As entidades beneficia-
das até agora são o Centro 

Prefeitura de Morro do Chapéu está 
autorizada a conceder licença ambiental

O município de Morro 
do Chapéué muito rico 
em atrativos turísticos

Atlantic Nickel distribui mais de 
mil cestas básicas a comunidades 
na região de Itagibá 

Empresa destaca compromisso de seguir com as 
entregas de alimentos a fim de minimizar os impactos 
da pandemia às famílias e instituições sociais 

Comunitário Dalva Oliveira 
de Sousa (Itagibá), o Projeto 
Mão Amiga (Ipiaú), a Funda-
ção Casa Deraldina (Ipiaú), a 
Associação de Moradores do 
Bairro ACM (Ipiaú), a Associa-
ção AMCHAC (Ipiaú) e o Lar 
do Idoso (Ipiaú). 

O compromisso da Atlantic 
Nickel é seguir mantendo o 
apoio às instituições para que 
possam dar continuidade aos 
trabalhos, tão relevantes e 
necessários, de acolhimento a 
crianças, idosos e famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social.  

“Nós seguimos também na 
defesa de condutas individuais 
responsáveis em nome da pre-
venção do contágio da Covid-
19, que ainda é um grande pe-
rigo para todos nós. É preciso 
respeitar o distanciamento 
social, e não abrir mão da 
máscara e limpeza constante 
das mãos, seja com álcool em 
gel ou água e sabão”, alerta o 
coordenador de Comunicação 

e Sustentabilidade da Atlantic 
Nickel, Felipe Blanco.
 
Sobre a Atlantic Nickel    

Controlada pelo grupo Ap-
pian 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 minério fun-
damental para a fabricação de 
baterias de veículos elétricos. 
São mais de 1.700 empregos 
diretos gerados pelo negócio 
e R$ 151 milhões injetados 
em compras e contratos com 
fornecedores da Bahia de 2018 
a 2020.   

A projeção da companhia 
é dobrar a capacidade produ-
tiva, com o início da operação 
subterrânea na Mina Santa 
Rita, prevista para 2028, o que 
vai elevar o tempo 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 Preliminar, cerca 
de US$ 355 milhões devem ser 
investidos nos primeiros cinco 
anos desta nova fase.    

Para além disso, a Atlantic 
Nickel já comemora a recente 
descoberta de um novo depó-
sito com potencial significa-
tivo de recursos de níquel a 
apenas 26km de distância, e 
no mesmo cinturão geológico, 
de onde já funciona a Mina 
Santa Rita.

Por Rafaela Ribeiro
Foto: Divulgação   

Autorização de viagem para menores 
de 16 anos poderá ser feita online
Desde o último dia 2 de agos-
to, os pais poderão emitir pela 
internet uma autorização para 
que seus filhos menores de 16 
anos possam viajar sozinhos 
em voos nacionais.

O novo procedimento foi 
regulamentado neste ano pela 
Corregedoria Nacional de 
Justiça e implementado pelo 
Colégio Notarial do Brasil, 
que congrega mais de 9 mil 
cartórios espalhados pelo 
país.

Até agora, para que um 
menor de 16 anos pudesse 
viajar desacompanhado era 
necessário preencher um 
formulário em papel, que de-
veria ser assinado e ter firma 
reconhecida em cartório, para 
depois poder ser apresentado 
às empresas de transportes.

Agora, a Autorização Ele-
trônica de Viagem (AEV) per-
mite realizar o procedimento 
inteiramente online, por meio 
da plataforma e-Notariado, 

que dispensa o compareci-
mento ao cartório para diver-
sos serviços.

Na plataforma, os pais po-
derão realizar uma videocon-
ferência com o notário, que 
após confirmar a autorização 
para a viagem, por prazo ou 
por trecho apontado. Um QR 
Code para verificação será 
então emitido e poderá ser 
apresentado nos guichês das 
companhias aéreas pelo celu-
lar ou impresso em papel.

Por essa via, a autorização 
poderá ser cancelada a qual-
quer momento pelos pais ou 

responsáveis, e o QR Code 
deixa de funcionar.

Nesse primeiro momen-
to, a opção pela Autorização 
Eletrônica de Viagem (AEV) 
é disponibilizada apenas para 
as viagens aéreas nacionais. 
A previsão, contudo, é que a 
facilidade seja ampliada para 
voos internacionais e meios 
rodoviários e hidroviários, 
embora ainda não haja prazo 
para a expansão.

Desde 2011 a autorização 
de viagem para menores pode 
ser feita extrajudicialmente, 
diretamente nos cartórios, 
após uma regulamentação 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Nos casos mais 
complexos, com conflito entre 
os pais, por exemplo, pode 
ser necessário uma decisão 
judicial para permitir o em-
barque.

A Secretaria da Educação do 
Estado da Bahia prorrogou, 
até o dia 12 de setembro, as 
inscrições de projetos para 
a 9ª Feira de Ciências, Em-
preendedorismo e Inovação  
(FECIBA). A atividade, que 
conta com a mobilização de 
estudantes e professores, será 
realizada em formado vir-
tual, na página do YouTube 
do Instituto Anísio Teixeira 
(IAT), entre os dias 13 e 17 
de dezembro, com o tema 
“Territórios educativos e suas 
experiências científicas”. O 
cronograma atualizado pode 

Fonte: Agência Brasil

Prorrogadas, até 12 de setembro, 
inscrições de projetos para 9ª Feira de 
Ciências, Empreendedorismo e Inovação

Fonte: Ascom/ SEC

ser conferido no link: https://
bit.ly/3yhV3rd.
 A adesão à 9ª FECIBA 
deve ser feita pelas unidades 
escolares estaduais, mediante 
preenchimento do formulário 
de adesão disponibilizado pela 
SEC, no endereço http://estu-
dantes.educacao.ba.gov.br/
feciba. Os professores orienta-
dores interessados em partici-
par da 9ª FECIBA, no formato 
virtual, deverão preencher 
o formulário de submissão, 
também disponível no mesmo 
endereço.
 A FECIBA tem como 
objetivo promover a populari-
zação da Ciência e o fortaleci-
mento da Educação Científica 
por meio de projetos desenvol-
vidos por alunos e educadores 
da rede pública estadual da 
Bahia. Serão selecionados 250 
projetos de iniciação científica 
desenvolvidos por estudantes 
regularmente matriculados 

nas modalidades e ofertas da 
rede pública estadual da Bahia, 
como Ensino Fundamental, 
6º ao 9º ano; Ensino Médio, 
1ª, 2ª e 3ª série; e Educação 
Profissional e Tecnológica, 1ª, 
2ª, 3ª e 4ª série, considerando 
as matrículas realizadas em 
2021, sob orientação dos pro-
fessores da rede de Educação 
pública da Bahia. 
 Nesta edição, acres-
centa-se também como objeto 
a seleção de atividades artís-
ticas com temas científicos 
pelos alunos das modalidades 
e oferta já citadas e de relatos 
dos professores orientadores. 
A FECIBA contempla quatro 
modalidades:  Projeto de Pes-
quisa em Andamento; Pes-
quisas Científicas Concluídas; 
Performances Científicas; e 
Relato de Experiências de 
Orientação Científica.

Alunos da rede estadual

AEV é disponibilizada 
apenas para as viagens 
aéreas nacionais

Uma nova decisão da Justiça 
permite que a Secretaria de 
Meio Ambiente de Morro do 
Chapéu volte a fazer licencia-
mento ambiental. A liminar foi 
publicada no Diário Oficial do 

Município, nesta sexta-feira 
(30). 

A juíza Ana Bárbara Bar-
buda Ferreira Motta alega 
que o município apresentou 
fatos novos que demonstram 
que, ao menos parcialmente, 
as circunstâncias existentes 
quando do ajuizamento da 
presente Ação Civil Pública 
não mais coincidem com o 
atual momento vivido.

“Nesse contexto, os supos-
tos danos ambientais ressen-
tem-se de contemporaneida-
de, requisito primordial para a 
adoção das medidas restritivas 
(em caráter liminar) pretendi-
das pelo Ministério Público”, 
diz a decisão.

De acordo com a decisão, 
após um ano e meio da ação, 
o município elaborou os re-
latórios solicitados. Diante 

disso, não há risco de alegados 
prejuízos ambientais. 

“Entendo ser caso de recon-
sideração parcial da medida 
liminar (ID 112203506), de 
modo que suspendo, por ora, 
seus efeitos, restabelecendo 
a capacidade administrativa 
de licenciamento ambiental 
pelo município de Morro do 
Chapéu-BA, ora requerido, até 
a efetivação do contraditório, 
quando será feita uma nova 
análise por este Juízo”, frisou 
a magistrada.

No dia 16 de julho, a Jus-
tiça suspendeu, em caráter 
liminar, a atividade de li-
cenciamento ambiental feita 
pelo município de Morro do 
Chapéu, por consequência 
das gestões passadas não 
cumprirem as determinações 
do Ministério Público.

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

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

Central de Atendimento ATT 
(71) 3432-1000

Foto: João Pedro



Edição de Agosto de 2021 - Página 7O CandeeiroRegião Metropolitana



Edição de Agosto de 2021 - Página 8 O Candeeiro Publicidade

Pequenos criadores de ovinos e 
caprinos do Semiárido da Bahia 
estão melhorando a produção e 
acessando novos mercados após 
o aporte do Governo do Estado, 
por meio dos projetos Pró-Se-
miárido e Bahia Produtiva.  As 
famílias contam com assistência 
técnica continuada, ofertada 
por técnicos especialistas no 
sistema produtivo da caprino-

Caprino-ovinocultura viabiliza comercialização mensal de 
mais de R$100 mil para pequenos produtores do Semiárido

O sertão baiano se destaca na caprino-ovinocultura

E com imensa alegria que venho parabenizar a cidade de Candeias pelos 
seus 63 anos de emancipação política. Tenho me empenhado na Câmara de 
Vereadores para tornar a minha cidade um município cada dia mais pujante, 

e digno para se viver. Permanecerei defendendo a 
bandeira que levantei no período de campanha “Por mais 
cidadania”, porque acredito que podemos transformar 
qualquer meio através da união. Nesse segundo mandato 
que o povo de Candeias me conferiu, tenho buscado  criar 
projetos de leis que enfatize a importância da participação  
dos munícipes no processo de transformação da cidade 
que todos queremos viver. Acredito que nenhum lugar 
será bom, se nele não estiver o nosso coração, a nossa 

sede de transformação e o nosso respeito ao próximo.  Por isso, permanecerei 
com meus olhos inclinados para Deus, na confiança que Ele continue tornando 
possível o meu trabalho. A Candeias eu emano os meus sinceros votos de 
prosperidade e paz.  Vereador Diego Maia

A Olimpíada mais diferente da história finalmente chegou. 
Com um ano de atraso, é verdade. Com diversas adaptações, 
fato. E muitas restrições, infelizmente.

Do ponto de vista do marketing e comunicação, existem 
alguns pontos a considerar. Mesmo sem a presença de pú-
blico nos locais da competição, a Olimpíada é um evento 
majoritariamente midiático. Força da sua essência global. 
Naturalmente, grandes marcas investem em campanhas 
digitais, parcerias de conteúdo com atletas e influenciadores. 
Nada de muito novo nesse horizonte, a não ser a cada vez 
maior penetração no público jovem.

Talvez o ponto mais importante a tratar não seja como 
chegar a esse jovem, mas como ser ouvido, ou melhor, en-
tendido por ele.

O esporte, a Olimpíada, são meios poderosos. Mas, como 
imortalizou o barão Pierre de Coubertin há mais de um 
século, não se trata apenas de ganhar, mas de fazer parte. 
Trazendo para uma palavra tão em moda e tão importante 
atualmente, trata-se de incluir.

A essa altura você pode estar se perguntando, que raios 
isso tem a ver com marketing e marcas? Tudo.

O marketing de propósito é uma onda relativamente nova 
entre as marcas globais. Basicamente, é mais que vender o 
produto. É gerar e ofertar valor. É se conectar com o público-
alvo compartilhando interesses e atendendo necessidades. 
Em uma palavra, é apoiar uma causa.

A Liga NESCAU® é um case de sucesso nessa iniciativa 
relacionada a marketing de conteúdo. Sua causa é levar 
valores do esporte a meninos e meninas, sabendo que eles 
replicarão junto a outros colegas e em casa.

Coragem, solidariedade, espírito de grupo, iniciativa, 
resiliência, entre outros valores do esporte ajudam a moldar 
um caráter social fortalecido, solidário e saudável.

A régua mais importante para afirmar que a Liga NES-
CAU® é um case está no engajamento. Entre 2017 e 2018, a 
competição cresceu de cinco para 15 modalidades, sendo seis 
opções de paradesporto. O número de participantes subiu 
de cinco para mais de oito mil estudantes da rede pública, 
privada, ONGs e associações, clubes e demais instituições. 
Em 2019, foram 19 esportes e mais de 13 mil estudantes.

Aí veio a pandemia. As escolas fecharam e as crianças 
e jovens ficaram em casa. Dá para imaginar o tamanho do 
desafio de seguir em frente quando a base do seu evento, o 
encontro para competir, é vedado. A solução foi transformar 
a Liga NESCAU® no primeiro campeonato poliesportivo 
estudantil a migrar 100% para o digital. E que parecia uma 
tragédia para o nosso evento se transformou em oportu-
nidade. Sem fronteiras físicas, levamos esporte, diversão 
e entretenimento para famílias em 71 cidades – sendo 23 
capitais – de todos os estados brasileiros.

Deu tão certo que a proposta é migrar para um sistema 
misto quando tudo isso passar.

Saber adaptar-se é outra qualidade ensinada pelo esporte. 
Havíamos programado uma agenda intensa de ações e pro-
moções ligadas a Tóquio/2020. Doeu engavetar boas ideias. 
Felizmente, outras surgiram. E algumas nascem justamente 
do fato de um evento como a Liga NESCAU® ir além do 
marketing de produto.

Como nosso propósito é inspirar crianças por meio do 
esporte, faz todo sentido contar com atletas no processo. 
São os famosos espelhos para as futuras gerações. Para 
isso, criamos os embaixadores da Liga NESCAU®. Grandes 
nomes do esporte aceitaram a parceria e nos ajudam a levar 
cada vez mais crianças e jovens a praticar atividade física. 
Por conta disso, podemos dizer que a Liga NESCAU® está 
na Olimpíada.

Tandara, do vôlei, Flavinha Saraiva, da ginástica artísti-
ca, e Etiene Medeiros, da natação, são os embaixadores da 
Liga NESCAU® em Tóquio. Se no esporte estudantil o mais 
importante é aprender a se desenvolver, no alto rendimento 
nós queremos é ganhar. Por isso, nossa torcida é 100% Brasil 
e 1.000% para nossas embaixadoras. Até porque, quando 
retornarem do Japão cobertas de glória, com medalha ou 
não, serão uma fonte ainda maior de inspiração e exemplo 
para nossas crianças e jovens.

Abner Bezerra - Head de Marketing 
de NESCAU® e Bebidas da Nestlé Brasil

O esporte além das medalhas 

ARTIGO

Por Abner Bezerra
O Rural Produtivo, progra-
ma da agricultura familiar 
da Bahia, completa um ano 
núltimo dia 31 de julho, 
mostrando, semanalmente, 
na TVE, a força produtiva 
do segmento. O programa 
mostra associações e coo-
perativas que, com apoio 
do Governo do Estado, por 
meio de projetos como o 
Bahia Produtiva e o Pró-
Semiárido, têm conquista-
do a melhoria de vida para 
seus associados. 

São temas como plantio, 
produção, criações, tecnolo-
gias e estratégias de convivên-
cia com o Semiárido. As ações 
dos projetos são executadas 
pela Companhia de Desen-
volvimento e Ação Regional 
(CAR), empresa pública vin-
culada à Secretaria de Desen-
volvimento Rural (SDR). 

Para o secretário da 
SDR, Josias Gomes, é um 
ano de comemoração: “Que 
felicidade termos a opor-
tunidade de todo sábado 
vermos as iniciativas dos 
nossos agricultores divul-
gadas. São experiências dos 

Rural Produtivo completa um ano divulgando 
potencial da agricultura familiar da Bahia

diversos sistemas produti-
vos, que têm uma impor-
tância enorme, e a alegria 
transmitida pelos nossos 
agricultores. Agora, todo 
o mundo pode visualizar 
o potencial da agricultura 
familiar baiana”. 

Em cada edição é pos-
sível conhecer histórias de 
vida de uma gente guer-
reira, que produz 70% dos 
alimentos que chegam às 
nossas mesas, e contar com 
dicas de assistência técnica, 
com respostas de profissio-
nais da área às dúvidas de 
agricultores. 

O programa Rural Produtivo também é exibido na 
TV Futura e na TVT de São Paulo

A Cooperativa da Cajucul-
tura Familiar do Nordeste da 
Bahia (Rede Cooperacaju) 
foi uma das organizações 
produtivas que tiveram sua 
história contada no primei-
ro programa. O presidente, 
Icaro Renê, conta que, nesse 
último ano, a cooperativa 
vem passando por grandes 
mudanças: “Nesse um ano, 
conseguimos a abertura do 
CNPJ para trabalhar com 
diversas culturas dos nos-
sos agricultores familiares, 
em especial o milho não 
transgênico para a produ-
ção do Flocão de cuscuz e a 

mamona, para a produção 
de biodiesel, em pareceria 
com outras cooperativas. 
Tivemos também as mu-
danças das nossas embala-
gens de castanhas e o lança-
mento das nossas pastas de 
castanhas de caju”. 

O programa incentiva 
ainda o consumo dos pro-
dutos da agricultura fami-
liar e agroecológicos, com 
indicação de feiras onde 
são encontrados produtos 
da agricultura familiar, 
que acontecem em todo 
estado, ensina receitas com 
produtos do meio rural e 
também apresenta atrações 
culturais. 

O Rural Produtivo está 
na TVE aos sábados, às 14h, 
com reapresentações às 
segundas (6h30) e quintas 
(20h).  Todos os episódios 
estão disponíveis no canal 
do Youtube da emissora. O 
programa também é exibido 
na TV Futura, às segundas-
feiras (11h30) e aos sábados 
(11h30), e na TVT de São 
Paulo, às quartas (19h30) 
e domingos (18h).

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
 CRO/BA 3130 Ortodontia & Implantes

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

CONVÊNIO Petrobras

Duas lojas para melhor servir ao 
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕESFERRAMENTAS EM GERAL
  Rua Rio de Janeiro, 16 Fones: (71) 3601-1377 Rua da Esperança, 54 - 3601-7168 - Candeias-Ba.

São os votos do Presidente da Câmara Municipal de Candeias

Sílvio Correia

É com muita alegria que nesta data especial celebramos o 63º 
aniversário da emancipação política desta querida e acolhedora 

Cidade que a ninguém discrimina. Na qualidade 
de um dos seus representantes na esfera do 
Legislativo Municipal, hoje ocupando a cadeira 
de Presidente, nos congratulamos com todos 
os munícipes de Candeias, pelo seu denodado 
esforço no engrandecimento diário desta cidade, 
aos que aqui nasceram e a tantos outros que 
escolheram essa boa terra para viver e influir 
ativamente no seu progresso. É uma cidade que 

nos enche de orgulho por ser, sem dúvidas, uma cidade de todos nós.

PARABÉNS CIDADE DAS LUZES!

ovinocultura. A iniciativa tem 
proporcionado a melhoria do 
rebanho, agregação de valor ao 
produto e, consequentemente, 
o acesso a mercados especia-
lizados. 

Com a contratação da equipe 
técnica e sua atuação junto a 
produtores e produtoras de 28 
comunidades rurais dos muni-
cípios de Itiúba, Monte Santo, 

Uauá, Casa Nova, Campo For-
moso, Jaguarari, Andorinha e 
Juazeiro, o número de cordeiros 
e cabritos abatidos e comer-
cializados, para a Cooperativa 
Regional de Alimentos Bahia 
Ltda – Frigbahia, aumentou 
cerca de 300%. 

Em dezembro de 2020, a 
Central de Comercialização 
das Cooperativas da Caatinga 
(Central da Caatinga) formou 
lote de 65 cordeiros/cabritos 
para o abatedouro Remanso, 
totalizando o valor de R$ 15 mil. 
Já neste mês de julho, o número 
de animais chegou a 220 e quase 
quadruplicou o valor comercia-
lizado.

Jorge Trindade, membro da 
Central da Caatinga, ressalta a 
importância do apoio para que 
fosse possível alcançar esse 
resultado. “Após o apoio da 
Assessoria Técnica Continuada 
– ATC do Pró-semiárido, ficou 
evidente a ampliação das ações 
na base produtiva e no processo 
de comercialização. No mês de 
junho/julho, por meio do tra-

balho dos técnicos que atuam 
diretamente nos territórios de 
abrangência da Central da Caa-
tinga, foram comercializados 2 
lotes expressivos”.

A soma do valor comercia-
lizado nos dois lotes deste mês 
de julho é de mais de R$100 
mil. A operação comercial rea-
lizada pela Central da Caatinga 
baseia-se na venda de cordei-
ros e cabritos em pé (animais 
vivos) para abatedouros e 
frigoríficos. Com a boa pro-
dutividade dos rebanhos, há 
um cronograma quinzenal de 
entregas acordado. A próxima 
entrega está prevista para o 
início de agosto.

O Pró-Semiárido e o Bahia 
Produtiva são projetos execu-
tados pela Companhia de De-
senvolvimento e Ação Regional 
(CAR), empresa pública ligada à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR). O Pró-Semiárido é 
cofinanciado pelo Fundo Inter-
nacional de Desenvolvimento 
Agrícola (Fida) e o Bahia Produ-
tiva, pelo Banco Mundial.
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Patrulha Solidária aproxima a comunidade 
carente da Policia Militar em Vitória da Conquista
A Polícia Militar da Bahia 
vem desenvolvendo diversos 
programas sociais, ao longo 
dos anos, e em Vitória da 
Conquista não é diferente. O 
Comando de Policiamento da 
Região Sudoeste do (CPRSO), 
que completou 50 anos no 
último dia 2 de julho, realiza 
ações humanitárias por meio 
da Patrulha Solidária, com 
o objetivo de promover a 
aproximação entre a Polícia 
Militar e a comunidade Con-
quistense.

De acordo com a coor-
denadora da Patrulha Soli-
dária, tenente Maria Alice 
de Santana,  as ações do 
projeto despertam valores 
como responsabilidade so-
cial e solidariedade, além 
de oferecer bens e serviços 
para pessoas em estado de 
vulnerabilidade. “A patrulha 
solidária tem desenvolvido 
diversas ações a partir do 
comando da região Sudoes-
te, nós temos atendido mais 
de 5 mil famílias em toda re-
gião, são diversas ações que 
envolvem diversos públicos 
em extrema vulnerabilidade 
social, idosos, Lgbt’s, temos 
também uma ação voltada 
para o público que vive em 
situação de rua. Acolhemos 
bebês ainda no ventre das 
mães oferecendo enxovais, 
cestas básicas,  inclusive 
atendimento médico. Nos 
redutos quilombolas distri-
buímos cestas, cobertores, e 
mantas confeccionadas pela 
própria patrulha. No centro 
da cidade ofertamos o banho 
solidário, janta, além de rou-
pas e cobertores” explica a 
coordenadora”

No início desta semana, o 
projeto foi realizado em diver-
sas localidades, com o apoio 
de parceiros que contribuem 
com doações de alimentos, 
roupas, calçados, brinquedos, 
enxovais infantis, cobertores, 
e serviços à comunidade.

O comandante do CPR-
SO, coronel Ivanildo Silva, 
reforçou que, na região, já 
existe uma cultura de aco-
lher os menos favorecidos. 
“Hoje o projeto tem diversas 
atividades para atendimento, 
principalmente, das pessoas 
mais necessitadas da nossa 
cidade, atendendo todos os 
bairros carentes, inclusive na 
zona rural”, explicou.

Luna Ravena é uma das 
alunas do Projeto Figueira, 
que oferece, em parceria com 
a PM, cursos de cabeleireiro e 
depilação para a profissiona-
lização. Luna garante que o 
projeto abre portas. “Pessoas 
como eu vão poder mostrar a 
capacidade profissional. Além 
de sairmos da escuridão, nós 
estaremos aptas para entrar 
em lugares que antes não 
podíamos”.

Na ação ‘Amiguinhos da 
PM’, seis crianças de famílias 
vulneráveis, nascidas durante 
a pandemia do novo coronaví-
rus, e assistidas desde a ges-

tação, ganharam, na última 
quarta-feira (28), uma festa 
de aniversário para celebrar o 
primeiro aninho de vida.  No 
evento realizado na sede do 
Comando de Policiamento, 
teve bolo, doces, decoração 
temática produzida por uma 
empresa parceira da unida-
de, pula-pula, carrinhos, e 
presentes para os aniversa-
riantes. O cabo PM Pessoa 
foi o responsável por animar 
as crianças tocando violão e 
cantando músicas infantis. A 
mamãe Andréia Souza Santos 
agradeceu. “A polícia deu todo 
o enxoval e apoio durante o 
meu parto, e continua aten-
dendo as necessidades do 
meu bebê”.

Na ação de banho solidá-
rio, os moradores de rua de 
Vitória da Conquista rece-
bem toalha limpa, sabonete, 
shampoo, condicionador e 
roupas limpas para a troca 
após o banho de água quente. 
Há também a distribuição de 
sopa, cuscuz, mingau, pão 

e água mineral, garantindo 
uma refeição noturna com-
pleta. Brenda Santos Oliveira 
recebeu serviço completo, no 
banho solidário, na noite fria 
de quarta-feira (28). “Tomei 
um banho quentinho, lavei 
meus cabelos, recebi alimen-
tação e ainda pude passar 
pela médica que me receitou 
remédios para eu pegar de 
graça no posto. Estou muito 
feliz. Obrigada por vocês se 
preocuparem com as pessoas 
que vivem nas ruas”, agra-
deceu.

Seis em cada dez municí-
pios baianos têm localidades 
quilombolas (245 cidades dos  
417 municípios da Bahia), e 
Vitória da Conquista lidera a 
lista, com 28 quilombos. Na 
ação “Quilombo”,  no terri-
tório quilombola de Lagoa de 
Maria Clemência, o projeto 
Raízes do Sertão dá apoio à 
Patrulha,  no sentido de or-
ganizar, cadastrar e mobilizar 
recursos para que os morado-
res recebam benefícios, cestas 

básicas, cobertores e mantas 
distribuídas pela Polícia, para 
amenizar a fome e o frio de 
quase 12ºC que está fazendo 
na região, neste inverno. São 
mais de 600 famílias benefi-
ciados na comunidade. Dona 
Maria Antônia, residente do 
povoado, recebeu na quinta- 
feira (29) o kit com alimentos 
e cobertor. “Hoje, eu tenho o 
que colocar na mesa e à noite 
a barriga e o corpo vão estar 
aquecidos, parabéns por vocês 
realizarem esse trabalho”.

Nos bairros periféricos 
da cidade, a Patrulha Solidá-
ria distribuiu, ainda, cestas 
básicas, cobertores dorme 
bem, mantas produzidas pela 
própria corporação, e para as 
crianças chinelos e máscaras 
novas, e ainda corte de cabelo, 
fruto de parceria com barbea-
ria da cidade.

Ações do programa Pa-
trulha Solidária

Amiguinhos da PM: aco-
lhe mulheres grávidas com 
enxoval, berço e acompanha 
o crescimento do bebê pós 
parto. Atualmente 15 bebês já 
nasceram e foram acolhidos.

Doe quilos de amor: mais 
de 19000 cestas básicas já 
foram entregues.

Transforme amor em ca-
lor- 350 agasalhos confeccio-
nados pela própria Patrulha 
Solidária. 2.900 cobertores e 
11.660 máscaras.

Casinhas solidárias: 20 
“casinhas solidárias” com co-
medouros e bebedouros para 
abrigar os animais que vivem 
na rua e os que habitam em 
casas cujas famílias, em razão 
da pandemia, não estão tendo 
como alimentar os animais.

Bairro Solidário:  Famí-
lias com melhores condições 
doam móveis. 100 móveis já 
doados.

Projeto Banho Solidário: 
acolhe pessoas em situação 
de rua com banho quente, ali-

mentos, roupas e cobertores.
PM mão Amiga: ação junto 

ao público LGBT.
Valorizando gerações: 

Ações desenvolvidas com os 
idosos que vivem em abrigos: 
cantatas, festejos juninos, en-
trega de alimentos, remédios 
e roupas.

Projeto Empresa Solidária: 
Parceria com empresas para 
entrega de cestas básicas.

De pés calçados – Mais es-
perança para os meus passos: 
até o momento 550 calçados 
foram arrecadados e serão 
entregues às crianças e ado-
lescentes em vulnerabilidade 
social.

Profissionalização de Mu-
lheres e do público LGBT que 
vivem em vulnerabilidade 
social, parceria com o Projeto 
Figueiras – ofertas de vagas 
para o curso de cabeleireiro e 
depilação. Projetos em anda-
mento para o Corte/Costura. 
A Patrulha Solidária já rece-
beu doações de máquinas.

Projeto Pezinho de Ouro- 
Em parceria com Dr. Victor 
Hugo e outros segmentos 
sociais.

Pão Solidário – Parceria 
realizada com as padarias 
com vistas à doação de pães 
para as famílias acompanha-
das, as entregas são semanais. 
Média de entrega de 200 pães 
por semana.

Crianças no Quartel – 
Construindo laços e forta-
lecendo vínculos visitas das 
crianças às Unidades da PM 
com o objetivo de conhecer 
a missão dos Policiais Mili-
tares.

Quilombos – Acolhimento 
da população remanescente 
de Quilombos. As comunida-
des, durante a pandemia, são 
acolhidas com roupas, ali-
mentos, cobertores, material 
escolar e brinquedos para as 
crianças.

Por Leiliane Fláu

Foto: Camila Souza/GOVBA

A patrulha solidária tem desenvolvido diversas ações a partir do comando da Região 
Sudoeste, diz a coordenadora do Projeto, tenente Maria Alice de Santana

Parabéns Candeias por mais um aniversário!

O empresário 
e grande 
empreendedor de 
Candeias, Walfredo 
Barão Mello Teixeira 
vem, através do 
jornal O Candeeiro, 
em nome de toda 
a sua família e 
colaboradores se 

congratular com as 
justas homenagens 
prestadas a Candeias, 
neste 14 de Agosto, 
quando o município 
completa 63 anos de 
emancipação política 
e administrativa.
O empresário 
Walfredo Barão, há 
mais de 50 anos mora 
e investe nessa terra 
de Nossa Senhora das 
Candeias, sua Santa 
protetora.   
Nesses mais de 
cinquenta anos 
de convívio com 
Candeias, o 
empresário Walfredo 

Barão Mello Teixeira 
tem atuado em 
diversas áreas 
da economia do 
município, investindo 
em vários setores e 
ajudando o município 
a crescer.
É por essas e outras 
razões que o Barão 
quer aproveitar esse 
momento de júbilo 
da nossa cidade, 
para parabenizar a 
toda a população 
do município pelas 
comemorações de 
mais um aniversário 
de Candeias, a nossa 
cidade das luzes.

O BARÃO

63velas no bolo de aniversário da nossa Candeias. Em cada ano de 
trajetória, mais alegrias para o seu povo trabalhador e cheio de esperança. 
Gostaria, neste momento de festa, de me dirigir à 
população de Candeias para desejar que melhores dias 
venham para todos nós.  
Sinto-me honrado em participar dessa história, tanto 
como professor dedicado, quanto como cidadão 
comprometido com o desenvolvimento de nossa terra.
Ao longo desses anos que aqui labuto, procurei honrar o 
carinho que recebo desse povo ordeiro que me recebeu 
de braços aberto.
Muito obrigado Candeias e parabéns por mais um ano de emancipação 
política. Professor Osvaldo de Miranda Filho
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