
15 A
NOS

Ano XV - Nº 165 - Edição de Abril de 2020           Fundado em Fevereiro de 2005          Candeias - Bahia - Brasil
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BARÃO 
EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo de 
empresas  administrado pelo experiente 
empresário Walfredo Barão Melo Tei-
xeira, que atua em Candeias 
e em toda região nos 
mais 
diversos setores da 
economia, sempre com 
profissionalismo, 
competência e 
responsabilidade. 
Está presente na Construção Civil, 
no setor de Terraplanagem, no ramo de 
Hotelaria e na locação de máquinas e 
equipamentos pesados.
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A coluna Pimen-
ta na Política, de 
José Eduardo e
 os artigos do psi-
cólogo Vladimir
Nascimento e
do jornalista, 
escritor e 
radialista José de 
Paiva Netto, 
presidente da Le-
gião da Boa Von-
tade - LBV

A Ford vai produzir em suas fábricas 
no Brasil e naArgentina máscaras de 
proteção facial no combate ao coronavírus

A produção inicial será de 50.000 máscaras nas fá-
bricas de Camaçari, na Bahia, e Pacheco, na 
Argentina, para equipar os profissionais de saúde

A Ford vai produzir inicial-
mente 50.000 máscaras nas 
fábricas de Camaçari, na 
Bahia, e Pacheco, na Argenti-
na, para doação, por meio de 
órgãos públicos e organizações 
sem fins lucrativos, a profis-
sionais de saúde que atuam 
na linha de frente do combate 
à doença.

Adicionalmente, a Ford 
está disponibilizando veículos 
à Cruz Vermelha, no Brasil e 
Argentina, para auxiliar no 
transporte de equipes e su-
primentos. Esta ação também 
está sendo estendida para 
Chile, Colômbia e Peru.

Apesar do grande fluxo de pessoas, o município registrou até agora poucos casos do novo coronavírus

Mosaic investe R$ 4,5 milhões 
para prevenção do coronavírus 
nas localidades onde atua
A Mosaic Fertilizantes, uma 
das maiores produtoras de 
fosfatados e potássio combi-
nados, está investindo R$ 4,5 
milhões em ações preventivas 
e de combate à pandemia de 

COVID-19. Em parceria com 
os governos e autoridades 
locais, a empresa – via Insti-
tuto Mosaic – disponibilizará 
produtos de limpeza e higiene 
(álcool em gel, sabonetes e de-

sinfetante), kits médicos com 
equipamentos de proteção 
para profissionais da saúde 
e testes para confirmação do 
vírus.
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Candeias ainda não registrou nenhuma 
morte por causa do Novo Coronavírus

Leia ainda 
nesta Edição 

Até o fechamento dessa edi-
ção, às 14:30hs do dia 15 de 
abril, felizmente o município 
de Candeias ainda não havia 
registrado nenhuma morte 
causada pela Covid-19, ape-
sar da cidade está localizada 
a apenas 50 quilômetros da 
capital/Salvador, onde até 
o momento já foram conta-
bilizadas 14 mortes,mais da 
metade registrada na Bahia, 
que conta com 27 óbitos.

Em Candeias, o primeiro 
caso de coronavírus foi re-
gistrado no último dia 31 de 
março. O anúncio foi feito 
pelo prefeito Pitagoras Ibia-
pina em uma rede social. Na 
oportunidade, o chefe do Exe-
cutivo Municipal, informou 
que a Secretaria de Saúde 
estava monitorando todos os 
casos suspeitos e que a Pre-
feitura havia tomado todas 
as providências para evitar a 
proliferação da doença.

Em todo o estado, 78cida-
des já registraram pelo menos 

um caso do coronavírus. Os 
dez municípios com maior 
incidência da Covid-19 são: 
Salvdor (427), Feira de Santa-
na (53), Ilhéus (47), Itabuna 
(28), Lauro de Freitas (26), 
Vitória da Conquista (19), 
Camaçari (13),Ipiaú (12), 
Uruçuca (12) e Porto Seguro 
(11).

Na Região Metropolitana 
de Salvador, apenas o mu-
nicípio de Lauro de Freitas 
registrou óbitos (2). Os ou-
tros municípios que também 
registraram mortes causadas 
pela Covid-19 são: Gongogi 
(1), Itapebi (1), Itapetinga 
(1), Utinga (1) e Adustina (1), 
Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca 
(1), Ilhéus (2) Belmonte(1) e 
Vitória da Conquista (1).

No total, a Bahia registrou 
807 casos confirmados, sendo 
que 77 são de profissionais da 
área de Saúde. Foram descar-
tados 5.268, existem 3.824 
casos suspeitos e 208 pessoas 
foram curadas.

Sesab autoriza tratamento com 
hidroxicloroquina e azitromicina 
para pacientes com coronavírus
O secretário da Saúde da 
Bahia, Fábio Vilas-Boas, 
anunciou no último dia 8 
de abril que o Governo do 
Estado vai liberar, mediante 
prescrição médica, o uso 
da associação dos medica-
mentos hidroxicloroquina e 
azitromicina para pacientes 
internados no Sistema Único 
de Saúde (SUS) com diagnós-
tico positivo para coronavírus 
(Covid-19). A deliberação 
ocorreu durante reunião da 
comissão científica criada 
pela Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia (Sesab) para 
analisar as evidências científi-
cas envolvendo a Covid-19.

Além do secretário Fabio 
Vilas Boas, participaram da 
reunião do comitê técnico-

científico criado pela Sesab, 
a subsecretária da Saúde, 
Tereza Paim, o diretor ge-
ral de Gestão das Unidades 
Próprias, Igor Lobão, a infec-
tologista e diretora geral do 

Instituto Couto Maia, Ceuci 
Nunes, o pneumologista Sér-
gio Jezler e o superintendente 
de Assistência Farmacêutica, 
Ciência e Tecnologia em Saú-
de, Luiz Henrique d’Utra.

Os membros do Comitê Científico participaram da reunião

Ex-secretário da Educação 
de São Francisco do Conde 
concede entrevista exclusiva 
ao jornal O Candeeiro

O professor Marivaldo 
do Amaral leciona na 
UNILAB

Confira na página 5 uma en-
trevista exclusiva com o pro-
fessor Marivaldo do Amaral, 
que acaba de deixar o cargo de 
Secretário da Educação de São 
Francisco do Conde.

Na entrevista, feita por e-
mail, o ex- titular da SEDUC , 
fala da experiência adquirida 
nos cargos que exerceu na Pre-
feitura do Município, onde de-

sempenhou diversas funçõe so 
longo dos últimos onze anos, 
sempre com muita dedicação 
e profissionalismo.

Marivaldo também re-
vela que estava deixando a 
Secretaria de Educação para 
concorrer, nas próximas elei-
ções, a uma vaga de vereador 
na Câmara Municipal de São 
Francisco do Conde.

Foto e Informações da Sesab

São mais de 40 anos de bons serviços 
prestados no estado da Bahia.Página 2
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O fim da privacidade?

No mundo capitalista em que vivemos, o 
instantâneo, o espetáculo é priorizado em 
oposição à interioridade que dava solidez à 
vida dos indivíduos no passado. Privacida-
de é o oposto do que é público; mas ambos 
sofreram transformações e atualmente estão 
incrivelmente misturados, que é quase im-
possível distingui-los.

Antigamente, a privacidade era vista como um processo 
de regulação de fronteiras, como um recinto particular o 
qual ninguém poderia adentrar sem permissão. Hoje não 
podemos mais assegurar essa afirmação, principalmente 
porque todas as fronteiras estão integralmente conta-
minadas sob as rédeas do capitalismo; estão totalmente 
fluídas e inconstantes. A solidez de outrora não existe 
mais. A privacidade hoje é muito mais fácil, portanto, 
de ser exposta do que décadas atrás. As normas sociais 
mudaram, as formas de se comunicar e de se relacionar 
também. Por isso as pessoas têm mais facilidades e pos-
sibilidades de se expor, principalmente após o advento 
da era das redes sociais.

Mas, será que se as redes sociais existissem décadas 
antes, a exposição seria tão volumosa quanto hoje? Cer-
tamente, não. Porque nossa ordem social e econômica, 
em vigência principalmente no ocidente, contamina todas 
as reações; e nem as crianças estão livres desse contágio. 
As redes sociais podem até ter contribuído na criação de 
ferramentas que transformam o que é privado em público, 
mas não é a principal fonte geradora desse problema.

No cenário atual, as pessoas estão tão obcecadas que, 
por muitas vezes, se privam das suas vontades para viver 
de forma artificializada, como por exemplo, avaliar seu 
nível de popularidade ou de desvalorização a partir do 
número de curtidas que o seu perfil teve na internet. Ou-
tros vivem em constante vigilância, tentando diferenciar 
o que deve ou não ser exposto, o que também caracteriza 
como uma perda da liberdade, da privacidade.

Na verdade, ainda não temos condições de afirmar se 
tamanha exposição será um legado promissor ou nocivo 
para as gerações que estão por vir. Não obstante, não po-
demos negar o paradoxo em que hoje vivemos: estamos 
conectados em rede, mas agimos de forma totalmente 
individualizada; exigimos privacidade, mas queremos 
saber da vida dos outros; reivindicamos a segurança de 
nossa intimidade, ao mesmo tempo em que publicamos 
cada detalhe de nossa vida nas redes sociais.

A Hora de Começar

Em 6 de janeiro de 1948, “Dia de Reis Magos”, 
data de alto significado místico-religioso, foi 
lançada a semente da Legião da Boa Vontade — 
oficialmente fundada em 1o de janeiro de 1950. 
O jornalista e radialista Alziro Zarur (1914-
1979), na época, um dos maiores nomes da 
radiodifusão brasileira, ao participar de uma 
reunião mediúnica na Federação Espírita 
Brasileira (FEB), na cidade do Rio de Janeiro/

RJ, a convite de amigos, recebeu, por intermédio da respeitável 
sensitiva, dona Emília Ribeiro de Mello, um recado que mudaria 
o destino dele e, a partir dali, o de milhões de pessoas necessitadas 
de amparo espiritual e humano: ”Meu Irmão, São Francisco de 
Assis esteve todo o tempo aí ao seu lado e manda dizer-lhe que é 
hora de começar o combinado”.

“I Fioretti”
Zarur relata que, naquele tempo, morava com a mãe, Dona Ás-

sima no Engenho de Dentro [no Rio de Janeiro/RJ], de que guar-
dava grandes recordações. Ele ia de bonde — Piedade, 77, estilo 
Bataclan. Procurava sempre o reboque, que era mais vazio, e lá ia 
meditando, vendo a paisagem, e pensando na vida. Então, naquela 
noite, eram quase 23 horas, foi refletindo assim: ”Meu Deus do 
Céu! Não é que não tenho um livro de Francisco de Assis! Tenho 
três mil livros, e não tenho um de São Francisco de Assis! Como é 
que pode?! (...) Pois bem, quando cheguei à minha casa, tranquei 
a porta da rua, naturalmente. Todos já estavam dormindo. Fui 
à minha biblioteca e comecei a olhar livro por livro. De repente, 
vejo um volume branco.

“Disse então: Que livro é este? Meu Deus! Quando o puxei, 
estava escrito assim ‘I Fioretti, de São Francisco de Assis’. Mas 
quando abri o livro, foi o meu maior espanto (pois lá estava es-
crito com a minha letra): ‘Alziro Zarur, 1933’. Vejam que coisa 
espantosa! Eu tinha comprado aquele livro, e ele ficou, durante 15 
anos, à espera de que eu fosse [espiritualmente] chamado. Vejam 
que coisa miraculosa! Como tudo já vem escrito!

“Quando vi aquilo, disse: Nossa Mãe!, pois agora o livro estava 
esgotado. Peguei o livro e comecei a ler. Às 6 da manhã, terminei 
a leitura. Foram seis horas de atenção absorvente. Mas quando 
acabei de ler o livro do nosso Patrono, já me lembrava nitidamente 
da minha combinação lá em Cima. A combinação era a LBV, era 
a Religião do Novo Mandamento como Denominador Comum 
das Religiões Irmanadas.

“Por isso, comecei a minha pregação exatamente com esta 
tese: não pode haver Paz para o mundo, se as religiões não tiverem 
Boa Vontade entre si próprias”.

Testemunho de Chico Anysio
Uma personalidade brasileira, entre outras, testemunhou a 

transformação ocorrida com Zarur. O consagrado ator, humorista, 
escritor e pintor brasileiro Chico Anysio (1931-2012). Em uma 
entrevista à Super Rede Boa Vontade de Comunicação (TV, Rádio 
e internet), revelou: ”Faço parte também do seletíssimo grupo 
de pessoas para quem Alziro Zarur, pela primeira vez, falou na 
Legião da Boa Vontade. Eu era radioator da Mayrink Veiga; já 
tinha saído da Guanabara. O nosso diretor no radioteatro era 
Zarur. Naquele dia, tínhamos ensaio de um capítulo de novela, 

devia ser umas seis e meia [da tarde] quando ele chegou dizendo 
que havia recebido uma mensagem divina. (...) E ninguém brincou, 
ninguém zombou. Todo mundo percebeu que havia uma verdade 
grande nele, porque era uma pessoa muito séria; muito firme. Ele 
não pôde realizar o ensaio. Urbano Lóes (1917-1980) assumiu seu 
lugar no dia. E, depois do ensaio, nós todos fomos lá. Todo mundo 
gostava dele. Havia um fogo queimando dentro do Zarur. Uma 
luz brilhava dentro dele, alguma coisa. (...). Dali em diante, ele se 
transformou. Então, fui o primeiro a saber disso. Ele abandonou 
tudo. Não foi mais diretor do radioteatro. Fez um programa 
chamado Hora da Boa Vontade, às cinco da tarde. (...) Criou a 
Legião da Boa Vontade (1o/1/1950). Veio a Sopa do Zarur, a Sopa 
dos Pobres. Os mendigos do Rio não passaram mais fome, porque 
a sopa que distribuía matava a fome de todos. Sei da seriedade 
do Zarur, que ele não fez disso um meio de ganhar dinheiro, de 
enganar ninguém. Faço doações para a LBV, várias vezes já as 
fiz, (...) porque a LBV é da maior seriedade (...)”.

Esses fatos nos convidam a refletir sobre a ação da Espiritualidade 
Ecumênica em nossas vidas.

Superar crises 
Só há uma resposta para a  dif iculdade:  suplantá-la 
sobranceiramente. O que nos faz vencedores ou derrotados é o 
nosso estado de espírito. Quantas cadeias e torturas sofreram os 
adeptos de Jesus, marcantemente no início do Cristianismo!... 
No entanto, com isso, salvo as exceções de praxe, eles cada vez 
mais se fortaleciam. 

A História registra: Benito Juárez (1806-1872), um dos 
personagens centrais na unificação mexicana, lutou para integrar 
a população indígena e mestiça à vida nacional e defendeu os 
interesses das classes pobres. A fim de motivar o povo contra as 
tropas francesas de Napoleão III (1808-1873) - mandadas em 
apoio ao monarca do segundo Império do México, Maximiliano 
I (1832-1867) -, que pretendiam o domínio total do seu país, 
declarou aquele que seria o primeiro indígena a presidi-lo: “Por 
causa da nossa teimosia em não nos deixar subjugar, eles lutam 
sem futuro, sem esperança de vencer... Aquele que não espera 
vencer já está derrotado”.

Vale aqui outra oportuna reflexão do respeitado clínico e político 
brasileiro dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Espírito): “Os 
celeiros dos seres de Boa Vontade são abastecidos em plenitude 
pelo processo de ligação íntima das criaturas com o Criador, 
sobretudo pela Oração e pela Vigilância. Portanto, quanto 
mais proclamarmos o Reino de Deus, certamente os silos da 
Eternidade socorrerão as despensas do Espírito encarnado. A Lei 
de Causa e Efeito permanece sempre em plena atividade, apesar 
da distração humana quanto à Perfeita Justiça das Leis Divinas. 
Pensemos e repensemos constantemente sobre a Estratégia de 
Deus acerca de nossas vidas. Todo esforço empreendido, decerto, 
tem a sua útil peleja em prol da vitória”. 

Exato, dr. Bezerra! De pleno acordo com o ínclito Benfeitor 
Espiritual, que ainda hoje é carinhosamente chamado de “o 
Médico dos Pobres”.

Continuação

Silvio Correia fica no PV

Vereador Silvio Correia

Apesar das especulações dan-
do conta de que o vereador 
Silvio Correia trocaria o Par-
tido Verde (PV) pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), com 
o fechamento da janela para a 

roca partidária, Silvio Correia 
ficou mesmo no PV. “Estou 
muito bem no Partido Verde, 
foi a legenda que abriu as por-
tas para eu me eleger em 2016, 
portanto não haveria motivos 
para deixar o partido. As pes-
soas comentaram muito sobre 
as mudanças partidárias, mas 
eu nunca disse a ninguém que 
sairia do PV”, confidenciou 
Silvio à Coluna.

Silvio Correia está cum-
prindo o seu primeiro man-
dato na Câmara Municipal e 
tem se destacado por defender 
as comunidades mais carentes 
do município.

O Partido Verde invés de 
perder um vereador, fez foi ga-
nhar outro, já que a vereadora 
Alcione Borges, a Cica, se filiou 
a legenda.

Presidente do Sindicato dos Comerciários 
de Candeias morre aos 62 anos
Vítima de infarto, faleceu na 
madrugada do último dia 
6 de abril, o presidente do 
Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Candeias 
e Região, José Carneiro da 
Silva.

José Carneiro foi um dos 
pioneiros do sindicalismo 
em Candeias, sendo um dois 
fundadores do Sindicato dos 
Comerciários, onde exer-
ceu com dignidade vários 
mandatos na presidência. 
Sempre conciliador, Carnei-
ro tinha um relacionamento 
harmonioso entre patrões e 
empregados.

A Diretoria do Sindicato 
divulgou a seguinte nota: 
“como presidente da Enti-
dade, Carneiro liderou a luta 
pelos direitos dos comerciá-
rios, deixando um legado de 

empenho. Por meio de anos de 
esforço e trabalho, encabeçou 
mudanças que construíram e 
fundamentaram a estrutura do 
comércio atualmente”.

O Jornal e Site O Cande-
eiro lamenta profundamente 
a perda desse grande amigo e 
se solidariza com os familiares 
e amigos. Vá em paz, compa-
nheiro!

PT de Candeias fica enfraquecido
Depois de ter tido um vice-
prefeito (Antônio Raimundo/
Loteba), na gestão da ex-pre-
feita Maria Maia e emplacar 
três mandatos consecutivos na 
Câmara Municipal, o Partido 
dos Trabalhadores de Can-
deias parece que está se desi-
dratando. Na eleição passada 
conseguiu apenas uma suplên-
cia para Marivalda Silva, que 
inclusive assumiu o mandato, 
e agora no fechamento da 
janela partidária, quando se 
especulava que pelo menos 
dois vereadores migrariam par 
a legenda, ninguém foi...O que 

estará acontecendo com o PT 
de Candeias?

De acordo com Uilson Vi-
tctor, reporter do Site Madre 
Notícias, que conversou com 
o presidente do PT de Can-
deias Carlos Martins, o atual 
secretário de Justiça da Bahia, 
afirmou que achou muito es-
tranho a não migração de ve-
readores para o PT. “O prefeito 
(Pitagoras) estava arrumando 
os partidos, mas no PT não 
vei ninguém. Acho isso um 
pouco estraanho”, teria dito 
desconfiado o secretárioCarlos 
Martins.

DEM perde 3 cadeiras na Câmara 
de Vereadores de Candeias  
Com o troca troca de partidos 
no fachamento da janela es-
tabelecido pela Lei Eleitoral, 
o DEM foi outro partido de 
Candeias que saiu menor nesse 
processo. Três vereadores saí-

ram da legenda: Rita Loira foi 
para o Progressista; Nal da San 
Martim migrou para o SOLI-
DARIEDADE e Irmão Gerson 
desembarcou no Podemos. O 
DEM ficou sem vereador.

Carneiro em visita a reda-
ção do jornal O Candeeiro

Dos 17 vereadores de Candeias apenas 
seis não abandonaram suas legendas

Diego Maia foi um dos 
seis vereadores que fica-
ram em seus partidos

Não me recordo se na his-
tória recente da política de 
Candeias tantos vereadores 
mudaram de partido entre 
uma eleição e outra. O número 

é simplesmente absurdo, dos 
17 senhores e senhoras que 
compõem a atual legislatura, 
onze deixaram o partido pelo 
qual tinham sido eleitos.

As únicas exceções são 
os vereadores Silvio Correia 
(PV), Diego Maia (PL), Fer-
nando Calmon (PSD), Rosana 
de Bobó (PODEMOS), Mica 
(SOLIDARIEDADE) E Pastor 
Adailton (PRB). Ao que tudo 
indica, suas excelências foram 
buscar abrigo nos partidos que 
tão apoio ao prefeito Pitago-
ras Ibiapina. Coma raríssima 
exceção do vereador Arnaldo 
Araújo, que trocou o PSDB 
pelo MDB, partido que tam-
bém faz oposição ao governo 
municipal.

Carlos Aberto, é pre-candidato a vereador

Carlos Alberto, o músico

O multi-artista Carlos Alberto, 
músico, cantor e compositor 

resolveu entrar para a política 
e decidiu lançar o seu nome 
para disputar uma cadeira 
na Câmara  de Vereadores de 
Candeias.

Carlos Alberto, que tam-
bém exerce a profissão de ta-
xista, é muito bem relacionado 
em todos os setores da socie-
dade candeense e, por isso, 
atendendo ao chamamento 
de vários amigos, resolveu 
filiar-se ao Partido dos Traba-
lhadores e diputar as eleições 
do próximo ano, concorrendo 
a uma vaga de Vereador. 
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Niltinho apresenta moção 
de congratulação pelos 20 
anos da Rádio Metrópole

O deputado Niltinho (PP) 
tem se destacado na ALBA

O deputado estadual Niltinho 
(PP) apresentou uma moção 
de congratulações pelos 20 
anos da Rádio Metrópole. O 
autor afirma que reconhece o 
esforço empenhado pela dire-
toria da emissora e toda sua 
equipe que, “incansavelmente 
tem o compromisso de levar 
informação de qualidade para 
toda a população baiana”.

No documento, Niltinho 
lembra a história da Rádio 
Metrópole, que foi criada em 
03 de abril do ano 2000,  ori-
ginada da antiga Rádio Cidade 
e Rádio Clube de Salvador, 
situada na capital baiana. Ela 
nasceu com a proposta de ser 
uma FM exclusivamente jor-
nalística e “falada”, algo que 
não existia nas rádios baianas 
até então.

Atualmente, a rádio com-
põe o Grupo Metrópole, que 
também possui o Jornal da 
Metrópole, periódico com 
circulação em Salvador, e o 
portal de notícias Metro1, que 
reúne o conteúdo da emissora 
e do jornal.

O deputado destaca que a 
tendência da Rádio é inovar 
nos mais diversos aspectos, 
tendo sido uma das primeiras 
emissoras a transmitir pela 
internet. Ao longo do tempo, 
seus dirigentes afirmam que 
a Metrópole se tornou uma 
grande escola já que revelou 

talentos e firmou-se como um 
espaço onde todo mundo fala 
e todo mundo ouve.

“Vale ressaltar que a Rá-
dio Metrópole é reconhecida 
pelo alto padrão de qualidade 
técnica e artística com um 
modelo de jornalismo muito 
elogiado pelos seus ouvintes”, 
frisou Niltinho.

“Expresso minha alegria 
e satisfação em fazer parte 
de uma sociedade que tem a 
Rádio Metrópole como um 
dos principais veículos de 
comunicação. Uma empresa 
comprometida com a verdade 
e a imparcialidade. Dessa for-
ma, a Metrópole consolida-se 
como um veículo de comuni-
cação de credibilidade que ao 
longo do tempo conquistou 
o respeito no mais elevado 
patamar de toda a população 
do Estado. Como não poderia 
deixar de ser, os parabéns es-
peciais vão para o idealizar de 
tudo, senhor Mário Kertész”, 
concluiu o parlamentar.

Por Pedro Castro

Mosaic Fertilizantes 
investe R$ 4,5 milhões 
para prevenção do 
coronavírus nas 
localidades onde atua
A Mosaic Fertilizantes, uma 
das maiores produtoras de 
fosfatados e potássio combi-
nados, está investindo R$ 4,5 
milhões em ações preventivas 
e de combate à pandemia de 
COVID-19. Em parceria com 
os governos e autoridades 
locais, a empresa – via Insti-
tuto Mosaic – disponibilizará 
produtos de limpeza e higiene 
(álcool em gel, sabonetes e de-
sinfetante), kits médicos com 
equipamentos de proteção para 
profissionais da saúde e testes 
para confirmação do vírus.

Além disso, cestas básicas 
serão doadas para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social e, considerando a 
diversidade de cenários nos 
municípios, pedidos e outras 
necessidades serão avaliados 
individualmente. Para ajudar 
a impulsionar o comércio lo-
cal, que têm sido impactado 
neste cenário atual, os pro-
dutos estão sendo comprados 
de pequenos negócios nestas 
localidades. 

“Antes de estruturar as 
ações, fizemos uma análise 
minuciosa sobre as princi-
pais necessidades de cada 
localidade onde a empresa 
está presente, analisando 
as demandas essenciais de 
agora e, também, estudando 
o que poderá tornar-se im-

Implantação da BA-504 
facilitará acesso às praias 
do Litoral Norte Baiano
O Litoral Norte da Bahia é co-
nhecido pelas belas praias. Po-
rém, os visitantes que saem da 
região de Alagoinhas levam até 
2h30 de viagem para chegar em 
Porto de Sauípe e Praia do Forte, 
por exemplo. Em breve, esse 
tempo de viagem irá reduzir 
pela metade com a implantação 
da BA-504, que liga Itanagra 
ao entroncamento da BA-099. 
Realizada pela Secretaria de 
Infraestrutura do Estado (Sein-
fra), a obra está em andamento 
e com 37% de execução.

O novo trecho de rodovia 
estadual, com 20 quilômetros 
de extensão, está previsto para 
ser concluído no segundo se-
mestre deste ano. Atualmente, 
os moradores de Alagoinhas 
precisam utilizar a BA-504, em 
direção à Itanagra, e percorrer 
a BA-505, em São José do Ave-
na, ou a BA-506, em Areal, para 
ir até a região da Linha Verde. 
Com a implantação da via, os 
visitantes poderão viajar pas-

sando por Itanagra e chegando 
próximo à entrada de Porto de 
Sauípe.

A obra na rodovia também 
inclui a instalação de duas 
pontes. A construção da ponte 
sobre o Rio Sauípe foi concluída 
no mês de dezembro e o tráfego 
já foi liberado no trecho. Além 
disso, a implantação da ponte 
sobre o Rio Juerana está em 
fase de finalização. A região de 
Alagoinhas é um polo econômi-
co do estado com a produção 
de bebidas e de cerâmica e 
também no setor de comércios 
e serviços. O transporte da 
produção local para o Litoral 
Norte será feito de maneira 
mais rápida.

“A construção da rodovia 
entre Itanagra e o entronca-
mento da BA-099 vai contribuir 
para atração de mais turistas 
com destino à Linha Verde e 
também na atração de novos 
negócios para o setor industrial 
na região de Alagoinhas.

Fabíola Mansur quer pagamen-
to de adicional de insalubridade 
para todos profissionais de 
saúde do Estado da Bahia

A deputada estadual Fabíola 
Mansur (foto) protocolou uma 
indicação ao governador Rui 
Costa para garantir o paga-
mento do adicional por insa-
lubridade para profissionais 
de saúde servidores do Estado, 
em razão do enfrentamento 
à pandemia do coronavírus. 
De acordo com a proposição 
de Fabíola, a gratificação deve 
ser restabelecida ou concedida 
a todos os trabalhadores que 
atuam na promoção, prevenção, 
assistência, vigilância em saúde, 
independentemente do setor em 
que estão lotados, visto que essa 
crise sanitária requer atuação 
direta de todos os profissionais 
para combater o vírus. 

Fabíola reconhece a crise 
econômica pela qual a Bahia 
enfrenta, mas entende como 
fundamental que seja restabele-
cido pagamento do adicional de 
insalubridade, que é um direito 
fundamental para os trabalha-
dores que atuam em situação 
de risco sanitária, exposição e 
risco de morte. A gratificação 
atingirá médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
bioquímicos, farmacêuticos, 
radiologistas, psicólogos, fisio-
terapeutas, dentistas, profissio-
nais em vigilância sanitária e 
epidemiológica, dentre outros 
que estão na linha de frente na 
batalha contra o coronavírus. 
“São profissionais que estão 
dando exemplo  na linha de 
frente, trabalhando incansa-
velmente para salvar vidas na 
Bahia e merecem não apenas o 
reconhecimento público pelo 
trabalho, mas também preci-
sam receber o pagamento deste 
direito”, finaliza a deputada.

prescindível daqui a algumas 
semanas no caso do cenário 
permanecer o mesmo. Dessa 
forma, acreditamos que a 
estratégia adotada realmente 
faça a diferença para milha-
res de pessoas de diversas 
cidades localizadas em nove 
estados brasileiros”, afirma 
Arthur Liacre, vice-presidente 
de Assuntos Corporativos & 
Sustentabilidade e Estratégia 
& Desenvolvimento de Negó-
cios da Mosaic Fertilizantes 
e Presidente do Conselho do 
Instituto Mosaic.

Medidas preventivas
A empresa não tem me-

dido esforços para preservar 
a saúde e segurança de seus 
funcionários enquanto con-
tinua firme em sua missão de 
ajudar o mundo a produzir os 
alimentos de que precisa. 

Desde o começo de mar-
ço, a Mosaic Fertilizantes 
segue um plano de contin-
gência que prevê ações como 
o cancelamento de viagens 
internacionais, diminuição 
dos deslocamentos nacionais 
e participação de eventos, 
disponibilização de plantão 
médico para tirar eventuais 
dúvidas dentro da unidade 
e redução de pessoas nas 
localidades, priorizando o 
trabalho remoto para áreas 

administrativas, profissionais 
em grupos de risco, maiores 
de 60 anos e gestantes. 

Nas unidades operacio-
nais, há ainda outras precau-
ções como o controle diário de 
temperatura dos profissionais 
(inclusive de terceiros), res-
trição de visitantes e forne-
cedores externos, aumento 
na frequência da limpeza de 
espaços coletivos e disponibi-
lização de álcool em gel. 

A empresa reforça que 
segue plenamente as orien-
tações das autoridades sa-
nitárias, bem como está em 
conformidade com as nor-
mas legais na prevenção ao 
contágio pelo COVID-19. Na 
qualidade de produtora de 
produtos essenciais à popu-
lação, a empresa continua 
fazendo a sua parte para que 
não ocorra desabastecimento, 
já que é a maior produtora 
nacional do ácido fluossilíci-
co – importante insumo para 
tratamento de água potável - e 
atua na produção e comercia-
lização de nutrição animal e 
fertilizantes, identificada pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e pelo Ministério de 

Minas e Energia como ativi-
dade essencial da cadeia de 
alimentos. 

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.

Unidade da Mosaic em Candeias / Texto: Thais Hiray

Pandemia do Covid- 19 em Candeias: 
cenário de colapso em maio de 2020

A projeção nos apresenta o seguinte gráfico:

O isolamento social e a qua-
rentena são as práticas de 
combate mais eficazes ao novo 
coronavirus (COVID-19) en-
quanto não se descobre um 
tratamento ou uma vacina 
eficazes, segundo a OMS. Am-
bos permitem o achatamento 
da curva de propagação dos 
casos da doença, a redução 
do número de infectados e 
impedem uma sobrecarga do 
sistema de saúde. 

A atual medida de isola-
mento social adotada pelo 
estado da Bahia e por algumas 
prefeituras (incluindo a da ci-
dade de Candeias) vem obten-
do êxito. A desobediência dela 
e a flexibilização das medidas 
tomadas, no entanto, podem 
pôr em risco a saúde e a vida 
de nossa população.

Analisando com o Grupo 
de Pesquisa Sociedade dos 
Poetas Mortos, resolvi estimar 
uma curva de propagação dos 
casos de COVID-19 em nossa 
cidade. Nesse estudo foram 
adotados dados do DATASUS 
(plataforma de dados do Sis-
tema Único de Saúde) e as no-
tificações de casos divulgadas 
pela Prefeitura Municipal de 
Candeias. O modelo matemá-
tico exponencial simples foi o 
escolhido, em função da falta 
de dados (especialmente aque-
les divulgados pela prefeitura) 
e de ferramentas adequadas 
para o trabalho com uma 

metodologia mais sofisticada 
e precisa.

Segundo o modelo, Can-
deias teria, se mantidas as 
condições atuais de velocidade 
de propagação da doença e a 
atual política de testagem nos 
casos suspeitos, 970 casos de 
síndrome gripal (suspeitos de 
coronavirus) e 37 casos confir-
mados da doença em 07/05.  
Já em 27/05 (20 dias depois), 
a cidade contaria com cerca de 
6.000 casos de síndrome gri-
pal e, aproximadamente, 274 
confirmados de COVID-19.

P o s s u i n d o  a  c i d a d e 
apenas 20 leitos de UTI 
(DATASUS)1[2], se 10% dos 
infectados precisarem de tra-
tamento intensivo em 27/05 
(assim como determina a 
média global), teríamos 27 
pessoas demandando tra-
tamento e apenas 20 locais 
habilitados para trata-las. 7 
pessoas estariam completa-
mente desassistidas.

Embora a curva de propa-
gação da doença, se comparada 
a de outros lugares do mundo 
(como a Lombardia, na Itá-
lia) seja satisfatória, torna-se 
necessário um esforço maior 
da população numa ampla 
adesão das medidas de iso-
lamento indicadas pela OMS 
e na conscientização da gra-
vidade da doença para evitar 
um catastrófico cenário como 
o 27/05 previsto na projeção 
numérica. Na mesma medida, 
o poder público, em especial 
a Prefeitura Municipal de 
Candeias, deve empenhar-se 
na ampliação de leitos hospi-
talares públicos e realização 
de convênios com unidades 
de saúde privadas, assim como 
estreitar os laços com o go-
verno do estado (para apoio 
financeiro, técnico e estrutu-
ral), investir em inteligência 

(para adoção de medidas ca-
bíveis no momento correto) 
e realizar eficiente processo 
fiscalizatório (que impeça a 

desobediência dos decretos 
estabelecidos), para conseguir 
vencer com maior brevidade a 
guerra contra o vírus.

João Marcelo é Técnico em Automação pelo Instituto Federal da 
Bahia, Licenciado em Matemática e Graduando em Filosofia pelo 
Centro Universitário Internacional e estudante do Bacharelato em 
Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal da Bahia. Coorde-
nador do Grupo de Pesquisa Independente Sociedade dos Poetas 
Mortos, com trabalhos de autoria e orientação em educação e 
militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Candeias. Au-
tor do livro “Sobre Elas – Mulheres da Vida”, publicado em 2018 
pela Chiado Books.

João Marcelo
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ENTREVISTA MARIVALDO DO AMARALConfira a entrevista exclusiva com o professor 
Marivaldo do Amaral, que acaba de deixar o cargo de 

Secretário da Educação de São Francisco do Conde

Marivaldo Cruz do Amaral é historiador, mestre em 
História Social pela UFBA e professor da Universidade da 
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - 
UNILAB. Tem formação evangélica, natural de Candeias, 
casado e tem dois filhos, vai completar 44 anos no próximo 
dia 05 de maio.

Em São Francisco do Conde atuou como secretário 
de Governo (2009-2010), secretário da Fazenda e 
Orçamento(2010-2016), coordenador da Comunicação 
(2009-2010) e secretário da Educação (2017-2020). 
Atualmente é pré-candidato a vereador.

O Candeeiro - Quem é 
Marivaldo do Amaral? 
Marivaldo - Uma pessoa 
feliz, da corrente do bem, que 
sempre dá o seu melhor tan-
to na relação familiar e com 
amigos, quanto no trabalho, 
fazendo a diferença por onde 
passa. 

O Candeeiro - Por que você 
decidiu entrar na vida pública 
e seguir a carreira política?
Marivaldo - Estou convicto 
de que a política é lugar para 
as pessoas de bem, que têm 
o compromisso de colocar 
os seus talentos a serviço da 
sociedade. 

Entro na política de cabeça 
erguida: a minha história e 
os serviços que tenho pres-
tado são todo o aval de que 
preciso.

O Candeeiro - O que o moti-
vou a tomar a decisão de sair 
da Secretaria da Educação, 
uma vez que a sua gestão 
ganhou destaque, alcançando 
o reconhecimento tanto dos 
profissionais da Educação 
quanto do povo franciscano? 
Marivaldo - Por causa dos 
prazos legais estabelecidos 
pela justiça eleitoral para 
quem ocupa cargo de primei-
ro escalão na gestão pública 
e vai concorrer às eleições 
municipais. 

O Candeeiro - Você já foi 
gestor de finanças, secretário 

O professor Marivaldo do Amaral acaba de deixar a 
Secretaria de Educação de São Francisco do Conde

de governo e coordenador 
de comunicação, o que você 
aprendeu estando à frente da 
SEDUC, a maior secretaria da 
Prefeitura de São Francisco 
do Conde? 
Marivaldo - As experiências 
anteriores foram fundamen-
tais para me ajudar a obter os 
bons resultados dos últimos 
03 anos. 

Neste período, aumentou 
a minha convicção de que as 
pessoas precisam de confian-
ça, respeito, oportunidade e 
afeto para alçarem grandes 
voos.

O Candeeiro - Quais os 
maiores aprendizados que a 
convivência com Rilza Valen-
tim lhe trouxe politicamente? 
Marivaldo - De que nada 
vence o trabalho. Ela enfren-
tou muitas perseguições, mui-
tas tentativas de macular a sua 
imagem, mas o trabalho e o 
amor pela sua gente fez toda 
diferença, deu a ela uma traje-
tória vitoriosa na política. 

O Candeeiro - Você é mestre 
História e um dos responsáveis 
pela implantação da UNILAB 
em São Francisco do Conde. 
O que a carreira acadêmica 
tem a acrescentar ao ambiente 
político? 
Marivaldo - Tem muito a 
acrescentar, principalmente 
a noção técnica de como fun-
ciona a máquina pública. Isso 
é fundamental para quem 

pretende fazer uma boa gestão 
e obter boas conquistas para a 
sociedade. 

No caso da conquista da 
UNILAB, o fato de eu ser um 
professor de uma universidade 
federal pesou muito. À época, 
esta experiência de estar no 
mundo acadêmico me ajudou 
na escrita do projeto-proposta 
que fizemos ao MEC, além 
das relações que foram tão 
importantes. Eu tenho um 
grande amigo que era Rei-
tor da Universidade Federal 
do Recôncavo (onde eu era 

professor), e o mesmo me 
apresentou a outro grande 
homem público, que também 
se tornou um grande amigo, o 
deputado Zézeu Ribeiro. 

Estas duas pessoas foram 
cruciais, pois eles eram amigos 
do então ministro da educa-
ção, Fernando Haddad que, 
sensível ao nosso apelo, au-
torizou a implantação de um 
campus da UNILAB em São 
Francisco do Conde. 

O Candeeiro  - Quais as 
principais ações que você es-
colheria para pontuar como 

as principais realizadas en-
quanto esteve secretário da 
Educação? 
Marivaldo - Inovamos a 
forma de fazer educação no 
município. O que os estudan-
tes passaram a levar para casa 
em suas bagagens foi o fruto 
de muitos esforços e ideias de 
um coletivo de profissionais. O 
VOARTE é um exemplo claro 
de como nossos estudantes 
vêm aprendendo de forma 
diferente e expressando com 
brilhantismo todo o seu po-
tencial. O VOARTE e outros 
projetos como o Brincate-
lier, entre outros, trouxeram 
alegria para o ambiente de 
aprendizagem das escolas, e 
envolvimento com as famílias 
franciscanas. 

A construção de uma pro-
posta curricular para a rede 
municipal foi uma grande ação 
que tivemos neste período. O 
currículo é a alma da educação 
e, através de um currículo, 
podemos colocar em prática 
um projeto de cidade. Foi isso 
o que fizemos! Nos próximos 
anos, a rede municipal vai co-
locar em prática um currículo 
aberto para o mundo, pois 
precisamos conectar nossa 
cidade com o desenvolvimen-
to que está acontecendo no 
mundo, mas com a cara de 
São Francisco do Conde, com 
nosso jeito e valorizando nossa 
gente. 

Além de tudo que já men-
cionei, a entrega de prédios 
novos (Novo CEAS, a Creche 
Leonor Teixeira, o novo PRO-
AP e a nova escola Duque de 
Caxias e a escola de 12 salas na 
Baixa Fria, cujas obras foram 
iniciadas), o que possibilita 
um espaço mais digno para 
os estudantes e profissionais 
da educação

 Tivemos o novo prédio da 
Seduc (reduzindo gastos com 
locação), o que melhorou mui-
to o processo de gestão jun-
tando todos os departamentos 
num mesmo local, oferecendo 

dignidade aos servidores da 
educação que, todos os dias, 
dão o seu melhor para a rede. 
Também tivemos o novo Au-
ditório 02 de Julho (maior 
auditório da cidade), com 
capacidade para acomodar até 
1.000 pessoas, ofertando à ci-
dade um espaço para grandes 
eventos institucionais. 

Outra ação importante foi 
a instalação de ar condiciona-
do nas escolas. Eu sei o que 
é dar aula nas escolas de São 
Francisco do Conde no calor 
de mais de 33 graus, e isso foi 
preponderante: me colocar no 
lugar das pessoas que vivem o  
dia a dia da escolas. 

Ainda não está da forma 
que deveria ser em São Fran-
cisco do Conde! Não vou me 
iludir, nem iludir ninguém. 
Ainda falta muito! Mas muito 
foi feito. Só não vê quem não 
tem sensatez ou gosta de po-
liticagem. 

O Candeeiro - Quais conse-
lhos você daria para Rahijois 
Oliveira, que está substituindo 
você no cargo de Secretário da 
Educação na gestão Evandro 
Almeida?
Marivaldo - Rahijois Oliveira 
é uma competente profissional 
que muito me ajudou a dar esse 
tom de gestão na educação de 
São Francisco do Conde. Essa 
jovem administradora é filha 
de São Francisco do Conde, 
filha da escola pública da ci-
dade e tem uma visão ampla 
de gestão estratégica. 

O meu conselho é que ela 
continue sendo como já é, 
uma pessoa proativa, parcei-
ra e sensível à percepção da 
equipe para ser a catalisadora 
da boa equipe que a SEDUC 
tem. Graças a Deus juntamos 
um bom time na secretaria e 
isso nos leva a estar vivendo 
um momento ímpar. 

Peço a Deus que continue 
abençoando ela e toda a equipe 
da secretaria.

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos 
#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas
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A melhor Comida 
a Quilo da egião

Consórcio SOMAR consegue grande 
vitória na Justiça contra a Embasa
Decisão liminar da Justiça proíbe a EMBASA de suspender o abastecimento de água para toda 

a população da Bahia e determina o religamento do fornecimento para inadimplentes
ASCOM/SOMAR

Uma decisão da 7ª Vara da 
Fazenda Pública de Salvador 
determina que a EMBASA 
não  realize a suspensão dos 
serviços de fornecimento de 
água “à população do Es-
tado da Bahia pelo período 
de 90 dias”. Esta decisão 
liminar da Justiça abrange 
o fornecimento para todo o 
Estado da Bahia (residências 
e comércios) e atende uma 
solicitação do Consórcio 
SOMAR, formado pelas pre-
feituras de Madre de Deus, 
Candeias e São Francisco do 
Conde. Trata-se de uma  li-
minar em Ação Civil Pública. 
Além disso, foi determinado, 
também em decisão liminar, 
o religamento para todos os 
inadimplentes  que tiveram 
o serviço suspenso. 

O Consórcio SOMAR é 
presidido pelo prefeito de 

Madre de Deus, Jeferson 
Andrade, e tem no seu cole-
giado o prefeito de Candeias, 
dr. Pitágoras, e o chefe do 
Executivo Municipal de São 
Francisco do Conde, Evan-
dro Almeida.

“Estamos, os três gestores 
e respectivas equipes, unidos 
no sentido de preservar as 
vidas dos munícipes. E esta 
é uma ação conjunta neces-
sária, pois a higiene pessoal 
é umas das principais reco-
mendações de saúde pública 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS)”, afirmou Je-
ferson Andrade.

A Decisão Judicial tam-
bém fixa uma multa diária 
no valor entre R$ 50.000,00 
e RS 1.000.000,00 (limitada 
a um milhão de reais), em 
caso de descumprimento, 
a ser revertida para o Esta-
do da Bahia para ajudar as 

ações no combate ao Novo 
Coronavírus.

Um dos trechos da limi-
nar afirma que “a água é bem 
fundamental na implemen-
tação da política pública de 
saúde para a contenção da 
rápida disseminação do fa-
migerado Coronavírus”.

Eis mais um trecho da 
liminar: “nestas condições, 
defiro o pedido, em parte, 
de tutela de urgência para 
determinar que a Empresa 
Bahiana de Aágua e Sane-
amento  S/A, se abstenha 
de realizar a suspensão do 
fornecimento de água e dos 
demais serviços que presta 
à população do Estado da 
Bahia pelo período de 90 
dias.

Determino outrossim o 
religamento das faturas que 
estão em atraso e já tiveram 
o serviço suspenso indepen-

dente de pagamento no prazo 
de até 15 dias.

Frise-se que esta decisão 
não é um salvo conduto para 
a inadimplência. Dessa for-
ma, os consumos realizados 
no período serão contabiliza-
dos e cobrados normalmente 
pela Ré, entretanto, por 90 
dias não poderá haver a sus-
pensão do fornecimento dos 
serviços.

Fixo multa diária de R$ 
50.000,00 em caso de des-
cumprimento, até o limite 
de R$ 1.000.000,00 a ser 
revertida para o Estado da 
Bahia com vistas a ajudar as 
ações no combate ao Coro-
navírus”.

O Consórcio SOMAR está 
representado na Ação Civil 
Pública pelo advogado Ra-
fael Montal, procurador do 
município de Madre de Deus, 
Rafael Montal.

José Raimundo Fonseca é  Graduado em Direito, 
Professor, Pós-Graduando em Gestão Pública e Membro 
efetivo da Academia de Letras de São Francisco do Conde.
e-mail: jotta72@hotmail.com 

Por Jota Fonseca

Um mal ainda 
mais preocupante

Este momento de auto reclusão tem nos tornado mais 
atentos aos acontecimentos, sobretudo com o advento 
dessa crise sanitária que está assolando no mundo. Per-
cebemos que a mudança de hábitos das pessoas que já 
vinha sendo crescente, agora parece sem controle. Elas já 
não mais lêem textos educativos, culturais, informativos, 
estão deixando de socializar assuntos que tragam alguma 
contribuição relevante para a humanidade. O que mais 
tem importado ultimamente é repassar fotografias, vídeos, 
links, pseudo novidades bombásticas, muitas delas falsas 
e sem nenhum fundamento. 

As pessoas sequer se preocupam em ler o que recebem 
pelas redes sociais e em avaliar ou investigar a veracidade 
do que está repassando e assim, vão contribuindo em 
disseminar o pânico, o ódio, a calúnia, o terror. A huma-
nidade tem jogado na “lixeira” seus valores e hoje quase 
não se ouve nem se repassa uma boa música, uma bom 
poema, um bom texto autoral ou de terceiros. Perdeu-se 
o hábito de escrever, de dar uma opinião fundamentada, 
produzindo conhecimento. Quase tudo que vemos é a 
reprodução do lixo que os outros nos enviam e vamos 
repassando, poluindo o ambiente virtual e por extensão, 
poluindo as nossas mentes. 

Essa contaminação a que estamos nos sujeitando é bem 
mais séria que a do COVID-19, porque esse “novo vírus” 
não depende de contato físico, somos contagiados dentro 
do nosso próprio isolamento.

www.jornalocandeeiro.com.br
ACESSE:

ARTIGO 
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Churrascaria
 da Branca

Pratos variados
Todos os dias 

Atendimento 
para Empresas

Rod. 522 Km 06 Caroba 
Em frente à FAC
Candeias - Bahia

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

LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS 
PISOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONEXÕES

FERRAMENTAS EM GERAL
Duas lojas para melhor servir ao 

cliente de Candeias e Região
  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377 
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

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

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Rod. BA 522 KM 06 Fone:(71) 3602-1379 Candeias-BA. 

Por Ruty Câmara

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck 
Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

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

CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho 
CRO/BA 3130 

  Convênio PE-
TROBRAS

Ortodontia & Implantes

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

Correias Industriais - Molas para 
Carretas e Vans- Ar Condicionado

 Travas Elétricas Motores e 
Bombas Mangueiras Hidráulicas - 
Alinhamento de Balanceamento
PEÇAS E SERVIÇOS PARA TODAS 

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

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode 
Perder. Apareça!

Faça uma visita
e Comprove

Georgem Moreira da Silva / CRC 15210 - BA

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

#Escrita Contábil #Fiscal #Pessoal

Venha Conhecer a Quinta da Tradição
Com Produtos a Preços de Custo

ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PISOS, 

AZULEJOS, FERRAMENTAS
PORTAS SOB ENCOMENDA EM MADEIRA E ALUMÍNIO

Largo do Triângulo, 31 – Fone: (71) 3601- 2680 / Candeias-Ba.

Ford vai produzir em suas fábricas 
no Brasil e na Argentina máscaras de 
proteção facial no combate ao coronavírus

A produção inicial será 
de 50.000 máscaras 

A Ford vai produzir inicial-
mente 50.000 máscaras nas 
fábricas de Camaçari, na 
Bahia, e Pacheco, na Ar-
gentina, para doação, por 
meio de órgãos públicos e 
organizações sem fins lu-
crativos, a profissionais de 
saúde que atuam na linha de 
frente do combate à doença. 
Adicionalmente, a Ford está 
disponibilizando veículos à 
Cruz Vermelha, no Brasil e 
Argentina, para auxiliar no 
transporte de equipes e su-
primentos. Esta ação também 
está sendo estendida para 
Chile, Colômbia e Peru.

Estas iniciativas se unem a 
outras importantes ações pre-
viamente anunciadas, como a 
recuperação de respiradores 
mecânicos e o adiamento de 
parcelas de financiamentos 
feitos pela Ford Credit.

Com o objetivo de ajudar 
no combate à pandemia de 
coronavírus, a Ford anuncia 
hoje que vai produzir inicial-
mente 50.000 máscaras de 
proteção facial em suas insta-
lações de Camaçari, na Bahia, 
e de Pacheco, na Argentina, 
para equipar os profissionais 
da saúde que atuam na linha 
de frente tratando pacientes 
que contraíram a doença. 

As máscaras, fabricadas 
com lâmina de acetato e peças 
de suporte, fazem parte dos 
itens de proteção individual 
mais requisitados por esses 

profissionais no momento. 
A distribuição nos pontos de 
serviço será coordenada por 
meio das Secretarias de Saúde 
e da Cruz Vermelha.

A larga experiência da 
Ford em projetos, cadeia de 
suprimentos, manufatura e 
logística foi essencial para a 
criação, em tempo recorde, de 
uma linha de produção para 
estas máscaras, que será for-
mada única e exclusivamente 
por voluntários, respeitando 
as regras de distanciamento 
social e com protocolos de 
proteção e processos de cons-
tante higienização pessoal e 
desinfecção do ambiente de 
trabalho.

“A família está em primei-
ro lugar nos valores da Ford 
– e tem estado por mais de 
100 anos. O desejo de ajudar 
e cuidar das pessoas é parte 
integrante da nossa tradição. 
Em momentos difíceis como 
este, nossas ações se tornam 
ainda mais importantes”, diz 
Lyle Watters, presidente da 
Ford América do Sul. 

Esta iniciativa é uma de 
várias que estão sendo im-
plementadas pela empresa 
no Brasil e na Argentina face 
ao desafio enfrentado nesta 
situação sem precedentes. 
No Brasil, a Ford também se 
uniu à força-tarefa formada 
pelo CNI/SENAI e outras 
empresas para a recuperação 
de respiradores mecânicos 

descartados ou com neces-
sidade de manutenção, fun-
damentais no tratamento de 
pacientes com a Covid-19. 

Além disso, a Ford está 
disponibilizando veículos 
à Cruz Vermelha no Brasil, 
Argentina, Chile, Colômbia e 
Peru para auxiliar no trabalho 
com o transporte de equipes 
e suprimentos. A frota inclui 
os modelos Transit, Fusion, 
EcoSport, Ranger e Ka, além 
de uma ambulância. 

Com o objetivo de ajudar 
os consumidores que finan-
ciaram seus veículos pela 
Ford Credit, a empresa anun-
ciou, também, a possibilidade 
de postergação de até três 
parcelas do financiamento 
para o final do contrato.

“A Ford América do Sul 
está comprometida com a 
segurança e saúde dos seus 
funcionários e vai colaborar 
com os esforços para com-
bater essa pandemia com 
impactos sem precedentes 
em todos os aspectos da vida 
social e econômica”, completa 
Lyle Watters.
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BA 522 - Km 08 / Fone: (71) 3601-3923 Candeias-Ba

Peças para 
todas as 
marcas 

de veículos 

VENHA CONHECER  O CAMINHONEIRO
#Baterias#Extintores#Faróis 
#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Por Sophia Mídian
Ascom/Seduc/SFC

Escola e família de SFC unidas na rotina de 
estudos dos alunos durante a quarentena
Desde que foi anunciada a 
suspensão das aulas devido à 
pandemia do Coronavírus, as 
unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino de São 
Francisco do Conde tomaram 
a iniciativa de produzir conte-
údo e disponibilizar aos pais e 
responsáveis pelos estudantes, 
a fim de evitar prejuízos no 
aprendizado dos alunos. A 
medida de fechar as escolas foi 
sancionada nos Decretos Mu-
nicipais Nº 2555 e 2560/2020, 
que também garantiram a 
segurança alimentar dos estu-
dantes durante esse período, 
com a doação de Kits de Ali-
mentação e Higienização para 
cada aluno. 

Em sintonia com os Diá-
logos Virtuais, ação da gestão 
municipal, através da Secre-
taria da Educação – SEDUC, 
que tem o mesmo propósito, 
os recursos tecnológicos como 
celulares, computadores e 
tablets são aliados nesse tra-
balho. No entanto, para os 
que não possuem acesso, as 
atividades também têm sido 
impressas e distribuídas às 
famílias. 

Na Escola Municipal Lu-
ziene Amália, os professo-
res têm gravado videoaulas. 
“Cada professor grava seu 
material e manda para ges-
tão enviar para o grupo de 
Whatsapp dos pais”, relata o 
vice-diretor Gilson de Argolo 
dos Santos.

Conforme explicou a pro-
fessora Laíse Teles, do Grupo 
IV, “as crianças ficam em 
casa, mas não se trata de 
um período de férias, os pais 
devem assumir esse com-
promisso de serem estimula-
dores de aprendizagens, de 
serem parceiros da escola, 
e principalmente parceiros 
com o desenvolvimento da 
sua criança. Foi pensando em 
ajudar esses pais que surgiu 
a ideia dos vídeos com orien-
tações de possibilidades de 
atividades a serem feitas em 
casa, em família. Nessa fase 
em que estamos vivendo, criei 

Prefeitura de Lauro de Freitas 
retira barreiras que impediam 
acesso a Praia de Buraquinho

A Associação dos Comercian-
tes da Praia de Buraquinho 
(ACOPABA) faz uma denúncia 
contra a Prefeitura de Lauro 
de Freitas que retirou as bar-
reiras que impediam o acesso 
à praia. Segundo o presidente 
da entidade, Rubem Brito, 
banhistas estão frequentando 
o local.

No dia 21 de março, a Pre-
feitura de Lauro de Freitas 
fechou a entrada da praia de 
Buraquinho com uma barreira 
antes da ponte que dá acesso 
ao rio e a praia. Entretanto, no 
dia 25 de março, a prefeitura 
retirou as barreiras.

A Associação dos Comer-

ciantes da Praia de Buraqui-
nho (ACOPABA) informa que 
mesmo diante da liberação 
do acesso à praia, as barracas 
continuam fechadas, seguindo 
as medidas de isolamento so-
cial adotadas pelo Ministério 
da Saúde.  

“Nós sabemos que as aglo-
merações são muito perigosas 
neste período de pandemia do 
Novo Coronavírus”, afirma o 
presidente Rubem Brito. Ele 
participou de uma reportagem 
veiculada na Rede Bahia em 
que manda um recado a po-
pulação orientando que todos 
fiquem em casa. 

O presidente do Instituto 
Metropolitano de Desenvol-
vimento Social e Inovação 
(IMDI), Mauro Cardim, pro-
testa contra esta situação. 

“A prefeita Moema Gra-
macho retirou as barreiras da 
praia de Buraquinho e esta ati-
tude pode agravar a situação 
da pandemia na cidade. Fica 
difícil entender quais foram 
os critérios da prefeita que 
no dia 21 de março, com um 
grande aparato de policiais, 
colocou as barreiras e logo 
depois retirou”, questiona 
Mauro Cardim.

O acesso a paia de Bura-
quinho que estava fecha-
do foi aberto

PT, PP e PSD se unem em 
em Mata de São João
Os partidos de oposição 
PT, PP e PSD decidiram se 
unir após o anúncio de João 
Gualberto (PSDB) de ser 
pré-candidato à prefeito de 
Mata de São João. E João 
Gualberto não contará mais 
em seu grupo com a atual 
vice-prefeita, Lulu. A atual 
vice era a pré-candidata com 
apoio de João Gualberto e do 
atual prefeito Marcelo Olivei-
ra, porém Gualberto mudou 
de posição e anunciou a sua 
pré-candidatura a prefeito 
da cidade pelo PSDB. Diante 
dessa decisão a vicê-prefeita 
e pré-candidata a prefeita 
Lulu saiu do PSDB e ingres-
sou no PSD.

No cenário já havia as pré-
candidaturas do atual verea-
dor da cidade e pré-candidato 
a prefeito, Paulo Henrique 
(PT), e da ex-prefeita e tam-
bém pré-candidata Márcia 
Dias (PP), ambos da base do 
governador Rui Costa. 

A decisão dos três parti-

dos foi de marcharem juntos 
contra a pré-candidatura de 
Gualberto. “Este grupo polí-
tico está há 16 anos no poder, 
pois o atual prefeito é aliado 
de João Gualberto. A reno-
vação é fundamental para a 
democracia. Está na hora da 
mudança chegar a Mata de 
São João. E João Gualberto 
terá contra ele todas as forças 
da base do governador Rui 
Costa”, disse Paulo Henri-
que, pré-candidato pelo PT.

A oposição promete ficar 
unida nas eleições de Mata

Prefeitura de Madre de Deus 
implantou barreiras sanitárias 
na entrada da cidade e no 
Terminal Marítimo

Na nona edição de medidas de 
combate à pandemia do Novo 
Coronavírus, a Prefeitura ins-
talou uma barreira sanitária 
na entrada da cidade e outra 
no Terminal Marítimo.
Nas barreiras sanitárias, são 
realizadas as medições de  
temperatura das pessoas que 
entram na cidade. 

No caso de febre de mo-
rador da cidade, ele é enca-

minhado diretamente para 
uma unidade de saúde. No 
caso de morador de outra 
cidade, a orientação é o cida-
dão procurar imediatamente 
uma unidade de saúde do seu 
município. 

A ação envolve as secre-
tarias de Saúde (Sesau) e de 
Segurança Pública e Cidadania 
(Sesc).

Esta edição de medidas 
também estabeleceu a criação 
de uma comissão fiscalizadora 
de possíveis abusos de preço 
por parte de comerciantes. 

Atualmente, devido à pan-
demia do novo coronavírus, 
estão autorizados a funcionar 
os estabelecimentos comer-
ciais essenciais (mercados, 
farmácias, açougues, padarias 
e lojas de produtos veteriná-
rios).

Portal de Madre de Deus

Por Pedro Castro

uma série de vídeos que se 
chama: ‘Bom mesmo é apren-
der com quem a gente ama!’. 
Esse vídeos foram comparti-
lhados com os pais da escola 
Luziene e com professores de 
todo o Brasil, através da rede 
social do Instagram @dia-
riandopedagogicamente”.

Para Laíse, “no alinhamen-
to com os Diálogos Virtuais, 
os vídeos enviados aos pais 
vêm justamente como com-
plemento ao que a Secretaria 
da Educação vem pensando, 
a fim de gerar entre os muní-
cipes que têm filhos matricu-
lados na rede, processos de 
complementação, acompa-
nhamento e entretenimento 
durante esse período”. 

Ainda na unidade escolar 
localizada na Muribeca, a 
professora Shirlei de Almeida, 
à frente de duas turmas do 1º 
ano, contou que começou a 
ficar aflita, devido ao processo 
de alfabetização em curso, 
onde já havia começado a 
trabalhar em sala de aula 
com gêneros textuais, escrita, 
apresentação de letras do al-
fabeto e formação de palavras. 
“Eles estavam nesse período 
de efervescência de desco-
berta da leitura e por causa 
dessa interrupção abrupta, 
comecei a pensar o que eu 
poderia fazer para que os 
meus alunos não ficassem de-
samparados. Então, comecei 
a maturar alguma forma de 
alcançá-los nesse período e 
gravei o primeiro vídeo no 
dia 20 de março, uma sexta-
feira”. O material foi enviado 
à coordenadora pedagógica 
Veronice Santos, a fim de ser 
analisado e o primeiro vídeo 
foi divulgado para os pais na 
segunda-feira seguinte, 23 de 
março.

Para Shirlei, “a educação 
precisa acontecer todos os 
dias e os alunos possuem o 
direito de aprendizagem. Eu 
me esforço muito para que 
cada direito deles seja asse-
gurado. Eu não sabia quanto 
tempo a pandemia duraria, 

mas eu queria que meus alu-
nos aprendessem. Esse é o 
propósito de cada professor, 
que o aluno aprenda”. Ela 
disse também que a escolha 
pela gravação de vídeos se deu 
devido ao apelo visual, “o que 
para os meninos em processo 
de alfabetização é extrema-
mente importante”. 

A Escola Arlete Magalhães 
(antiga CEJAL) tem se mobili-
zado desde que foi anunciada 
a suspensão das aulas pelo 
COVID-19. Em conjunto, a 
coordenação pedagógica, a 
psicodegoga e a direção ela-
boraram uma rotina de vida 
diária, como um meio de 
auxiliar as famílias durante 
o isolamento social. “Com a 
colaboração do corpo docen-
te, foram disponibilizadas 
sugestões de cunho pedagó-
gico que os alunos podem 
executar com autonomia e 
com o suporte familiar. Para 
essa ação, disponibilizamos 
livros didáticos existentes na 
escola”, informou a gestora 
da unidade escolar, Rosane 
da Anunciação Conceição. 
“Aproveitamos a ocasião das 
entregas de cestas básicas es-
colares para executar a ação, 
além disso aproveitamos o 
momento para fazer uma 
triagem sobre a existência de 
internet, celular, tablet, com-
putador ou notebook entre os 
nossos alunos, com o objetivo 
de ver outras alternativas 
possíveis, viáveis, seguras e 
pedagógicas”. 

A diretora lembrou “a im-
portância de manter nossos 
estudantes inseridos numa 
rotina familiar, para que os 
vínculos afetivos sejam forta-
lecidos nesse momento muito 
difícil que estamos atraves-
sando. Seguimos nosso tra-
balho, nos esforçando para 
oferecer sempre, indepen-
dente de qualquer situação, 
uma educação com qualidade 
para nossos estudantes de 
escola pública”. 

Ainda na Escola Arlete 
Magalhães, a professora do 

AEE, Deise Ferreira, tem 
mantido contato constante 
com as famílias dos alunos 
atendidos, orientando os 
responsáveis de acordo com 
cada deficiência. Um desses 
alunos, que está no 2º ano, 
tem suspeita de Anoxia Pe-
rinatal, associado ao quadro 
de hemiparesia esquerda e 
atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor (Paralisia 
Cerebral). “Para mim foi e 
está sendo a melhor experi-
ência do mundo poder ajudar 
o meu filho quando ele mais 
precisa de mim, eu me sinto 
honrada e muito feliz só em 
ver o sorriso lindo estampado 
no seu rostinho. Ai, meu Deus, 
obrigada!!! O meu filho é um 
presente de Deus para mim, 
isso eu sei e sou muito grata 
a ele por ter me abençoado 
com essa dádiva linda, que 
é o Saulinho, e a todos vocês 
por fazerem parte da vida 
dele, ao meu lado. Obrigada 
a todos!”, disse a mãe Maria 
José dos Santos Santana, em 
declaração dada à escola. 

No Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento do Saber 
- CEAS, a gestão da unidade 
escolar lançou um vídeo e uma 
nota informando à comunida-
de escolar sobre a importância 
dos estudantes acompanha-
rem as atividades dos Diálogos 
Virtuais. “Nossas relações vão 
além dos muros da escola. 
Somos uma COMUNIDADE, 
pois compartilhamos desejos, 
sonhos e dificuldades. Neste 
momento, sintam-se acolhi-
dos por essa escola que é for-
mada por pessoas que amam 
a educação e acreditam na 
transformação dessa socieda-
de”, diz um trecho do texto. 

Para essa primeira semana 
de abril, a sugestão é a utiliza-
ção dos recursos pedagógicos 
disponibilizados no link ht-
tps://saofranciscodoconde.
ba.gov.br/dialogosvirtuais/.

A Secretaria de Saúde de São Francisco 
do Conde implantou o PEC 
Em São Francisco do Conde, 
a Secretaria Municipal da 
Saúde – SESAU, através do 
Departamento de Tecnologia 
e Sistema de Informação, 
finalizou o treinamento das 
equipes das unidades de Ca-
ípe de Cima e Santo Estevão. 
Agora, todos os profissionais 
estão capacitados a atuarem 
no preenchimento do Pron-
tuário Eletrônico do Cidadão 
(PEC). No mês março, será a 
vez das unidades de Engenho 
de Baixo e Muribeca. 

A Secretaria da Saúde pos-
sui um total de 09 Unidades de 
Saúde da Família com o PEC 
implantado. 

As respectivas equipes fo-
ram capacitadas e puderam 
esclarecer dúvidas quanto a 
realização de cadastros do 
território e dos indivíduos. 

“Agradecemos o apoio da 
equipe de manutenção na im-
plantação da infraestrutura 
necessária ao treinamento, 

Em entrevista no último 
dia 03 de março à Rádio 
Madre FM, o secretário de 
Serviços Públicos de Madre 
de Deus, Jacson Andrade, 
anunciou a utilização de 
novas técnicas de coleta 
de lixo. Em locais de difícil 
acesso para a utilização de 
veículos de grande porte 
serão utilizadas as moto-
caçambas. 

“Esta novidade vai oti-
mizar a coleta de lixo em 
algumas localidades e me-
lhorar a oferta deste servi-
ço público às localidades 
que serão beneficiadas”, 
afirmou Jacson Andrade, 
titular da SESP.

Prefeitura 
de Madre de 
Deus inova 
com coleta de 
lixo através de 
moto-caçambas

bem como a equipe de trans-
porte, para o translado da 
equipe, sem esquecer toda a 
equipe do Sistema de Infor-
mação e Departamento de 
Tecnologia pela dedicação”, 
agradeceu Gilvan Silva, diretor 
de TI e coordenador do Siste-
ma de Informação em Saúde 
do município. 

O Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC) é um software 
que está sendo implantado nas 
Unidades Básicas de Saúde 
com o objetivo de integrar 
as informações dos usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), e é um importante pas-
so no processo de digitalização 
de dados. 

Com o Prontuário Ele-
trônico do Cidadão (PEC), 
criado pelo Departamento de 
Informática do SUS (Datasus), 
médicos podem consultar o 
histórico médico do cidadão, 
com acesso a informações de 
diagnósticos, atendimentos, 

exames e medicações passa-
das. O profissional poderá, 
ainda, checar se a droga que 
ele pretende recomendar está 
disponível na farmácia básica 
do município. O objetivo é ra-
cionalizar os recursos do SUS 
e ter um maior controle sobre 
o que está sendo investido 
com os repasses públicos. Será 
também possível mensurar 
o público atendido e identi-
ficar as maiores demandas 
por tipo de atendimento das 
unidades.

Além da implantação do 
PEC, o município de São Fran-
cisco do Conde está em fase 
final de aquisição de tablets 
para os Agentes Comunitários 
de Saúde. Com isso, será mais 
rápido e efetivo o cadastro 
territorial e individual. 

Essas medidas, além de qua-
lificar o atendimento da rede 
de Atenção Básica, cumprem 
determinações estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.
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