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Empresa especializada
em energia solar começa
a atuar em Candeias
e em todo a Bahia

A LUARVILLE- WR Engenharia e Consultoria, empresa situada em Candeias, especializada em obras de

Fundado em Fevereiro de 2005

Candeias - Bahia - Brasil

Católicos reverenciam com fé
Nossa Senhora das Candeias

construção civil, consultoria
imobiliária, terraplanagem,
drenagem e que atua, fortemente na estabilização de
bases com solos argilosos,
agora também aposta pesado, e ao custo que cabe em
seu bolso, na “ENERGIA
SOLAR”.
De acordo com os engenheiros civil Valdir e Felipe
Rios, diretores da LuarVille,
a região metropolitana de
Salvador tem um grande potencial, pois é uma das melhores áreas de irradiação
solar do mundo, o que torna
muito mais barato os custos
do sistema solar.
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SESP garantiu um Carnaval
limpo e iluminado em
Madre de Deus

Madre de Deus Cidade Ilha

Bahia recebeu
2,3 milhões
de visitantes
no Carnaval

Um total de 2,3 milhões é o
número estimado de pessoas que visitaram todo o estado da Bahia no período do
Carnaval, seja para curtir a
folia em destinos como Salvador e Porto Seguro, ou
para descansar em localidades do litoral ou da Chapada
Diamantina. O crescimento
foi de 5% em relação a 2019.
Este ano, a receita turística
do período é estimada em R$
2,5 bilhões.
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A equipe da Secretaria de
Serviços Públicos (SESP)
realizou um trabalho preventivo antes do Carnaval
e também promoveu diversas ações que garantiram a limpeza e iluminação no circuito da festa
momesca e em toda a cidade.
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Os festejos em homenagem a
Nossa Senhora das Candeias,
que completou dois séculos
em 2917, e é considerado um
dos maiores eventos católicos
do interior da Bahia, foi encerrado no último dia 2 de fevereiro com a realização de uma

grande Procissão, acompanhada por mais de doze mil
fiéis que percorreram as principais ruas e avenidas da cidade.
A multidão saiu do Adro
da Igreja Matriz por volta das
18 horas e todo o percurso foi

bastante animado por cânticos
a Deus e à padroeira da cidade
das luzes, numa demonstração
de fé e devoção
Já passava das 19 horas,
quando os fiéis chegaram de
regresso à Praça da Igreja,
onde o reitor do Santuário

Nossa Senhora das Candeias,
padre Cícero José, acompanhado de outros sacerdotes,
celebrou a Benção do Santíssimo Sacramento, encerrando
como muito brilho, os festejos
em homenagem à padroeira
de Candeias.

Reduto do Samba reúne Ford lança projeto Odontomóvel
a imprensa e convidados de saúde bucal em Dias D´Àvila
para anunciar novidades
com o apoio do Ford Motor
Company Fund, braço filantrópico da empresa que prodo Carnaval 2020

Marcos Vinicius

A diretoria do bloco Reduto
do Samba, um dos mais tradicionais blocos de samba
raiz do carnaval de Salvador,
capitaneado por Marcus Vinicius e Newtinho, reuniu no
último dia 18 de fevereiro,
no bar e restaurante 33, no
shopping Salvador, vários
amigos e jornalistas para
anunciar as novidades do
carnaval 2020.
Pagina 4

O mesmo projeto foi lançado em Candeias em 2017
A Ford, em parceria com o
SESI, lançou o projeto Odon-

tomóvel no município de Dias
d’Ávila nesta quinta-feira (6),

move ações sociais no Brasil e
no mundo. Trata-se de um
consultório odontológico itinerante, que conta com uma
equipe especializada para percorrer as escolas da rede municipal e promover ações preventivas e educativas de saúde bucal, com o apoio das secretarias de Educação e Saúde. A primeira a ser contemplada será a Escola Ayrton
Carlos Nunes, com 278 alunos.
Pagina 4

Duas lojas para melhor servir ao cliente de Candeias e Região
LOUÇAS SANITÁRIAS - PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONEXÕES - TINTAS & MASSAS
FERRAMENTAS EM GERAL
Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

Leia ainda
nesta Edição

A coluna Pimenta na Política, de José Eduardo e os artigos do psicólogo
Vladimir Nascimento e do jornalista e escritor José de Paiva Netto Página 2

Cotado para ser candidato a vice
na chapa do Sargento Isidório,
Vivaldo Amaral fez uma visita a
Fundação Dr. Jesus

O advogado Vivaldo
Amaral foi recebido pelo
deputado federal Pastor
Sargento Isidorio na
Fundação Dr. Jesus

O nome do renomado advogado Vivaldo Amaral está
cotado como pré-candidato
a vice-prefeito na chapa do
Pastor Sargento Isidório
(Avante), líder nas pesquisas
de intenção de voto para prefeito de Salvador.
“Conheço o sargento Isidório há 20 anos. Já recebi
o título de Amigo da Fundação Dr. Jesus e reconheço
este importante trabalho social. E essa é a tônica da précandidatura. A extensão de
um trabalho social por toda
Salvador”,
afirmou o jurista.
Já o deputado federal
afirma que “Vivaldo Amaral
é um excelente nome para

vice na minha chapa. Tem
notório saber jurídico e complementaria a chapa de um
homem chamado de doido.
Mas só chamado mesmo,
porquê o que sou realmente
é doido para não ver as pessoas, principalmente de baixa renda, sofrendo mais em
Salvador”, afirmou o Sargento Isidório.
“Eu não sou um homem
técnico, por isso preciso me
cercar de nomes competentes como Vivaldo Amaral”,
frisou o pré-candidato a prefeito de Salvador.
Sócio-fundador de um
escritório de advocacia, Vivaldo Amaral é bacharel em
Direito pela UCSAL; especialista em Ciências Criminais
pela Faculdade Jorge Amado; integrante do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e atuou em
centenas de júris populares
por todo o país e em tribunais superiores. E também já
foi delegado de polícia. E
tem um excelente trânsito
entre o empresariado e profissionais liberais da Região
Metropolitana de Salvador.

Por José de Paiva Netto

ARTIGO - Horizonte além do horizonte - Por Paiva Netto
Em 24 de outubro de 2009, durante as
comemorações dos 20 anos do Templo da Boa
Vontade, localizado em Brasília/DF, lancei a
primeira e, portanto, histórica publicação da
Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino
Estadista, cujo tema principal é o
revolucionário ”Amai-vos como Eu vos amei” de Jesus, a
estrutura de um mundo novo.
Permitam-me, então, trazer-lhes trechos do que os jovens
integrantes da Academia escreveram sobre A Proclamação
do Novo Mandamento de Jesus – A saga heroica de Alziro
Zarur (1914-1979) na Terra:
“O Cristo, enquanto caminhou pelo mundo, deixou parábolas
e exemplos pragmáticos do Amor e da Justiça Divinos,
incluindo a Lei capaz de nos transformar para sempre e de
nos fazer entender a origem e o objetivo da existência.
Depois de quase dois milênios, o Brasil foi palco da
revelação pouco estudada e de reconfortante conceito: em 7
de setembro de 1959, o saudoso fundador da LBV, Alziro
Zarur, fez, em Campinas/SP, a Proclamação do Mandamento
Novo: ‘Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis
ser reconhecidos como meus discípulos’ (Evangelho,
segundo João, 13:34 e 35). É a História dessa revelação, da
ordem espiritual de criar a LBV e do avanço da Obra na
Seara do Bem que a Academia Jesus resumidamente narra
neste livro. E diga-me, amigo leitor, amiga leitora, que
pessoa ou povo não carece desse Amor Celeste para, de
fato, viver uma sociedade melhor, porquanto justa? O
contrário disso é o que infelizmente se vem alastrando pelo
mundo: poluição, violência, temor, guerras. A Proclamação
do ‘Amai-vos’ de Jesus é definida por Paiva Netto como ‘um
dos atos mais comoventes e decisivos da História — o
tempo provará’. E completa: ‘(...) A visão que a Sabedoria
imanente do Mandamento Novo nos abre torna
compreensível o incompreensível; suportável, o
insuportável’.
“A Academia Jesus é composta pelo Instituto de Estudo,
Pesquisa e Vivência do Novo Mandamento de Jesus e pelo
Instituto de Estudo e Pesquisa da Ciência da Alma. Por meio
da produção de um saber que a todos conforte, isto é,
espiritual e terreno, tem por objetivo dessectarizar a
maneira como alguns veem o Cristo de Deus e o
Cristianismo, isto é, mostrar a influência e a aplicabilidade
das lições universais e eternas do Acadêmico Celeste em
todos os campos do conhecimento, que não se limita às
fronteiras físicas”.
Além do além
Todo esse esforço de Fé Realizante que os jovens de Boa
Vontade descrevem visa demonstrar o acanhamento de
qualquer campanha infrene de reducionismo de todo o
significado divino-humano de Jesus, que, no famoso diálogo
com Nicodemos (Evangelho, segundo João, 3:1 a 21), nos
desperta para o fato de que existe uma Espiritualidade além
da espiritualidade, uma Filosofia além da filosofia, uma
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Mauro Cardim
cobra suporte para
o comércio de Lauro
após inauguração
de Shopping
O presidente do Instituto
Metropolitano
de
Desenvolvimento Sustentável e
inovação (IMDI), Mauro
Cardim, questiona à Prefeitura
de Lauro de Freitas como vai
ficar
a
situação
dos
comerciantes tradicionais da
cidade com a chegada do novo
shopping.
De
acordo
com
o
empresário, a prefeitura não
teve essa preocupação. “Não
vimos qualquer mecanismo de
suporte aos comerciantes
tradicionais da nossa cidade
para evitar o ‘canibalismo’ e
perdas que enfrentarão após a
inauguração
do
empreendimento. É bom
lembrar que Lauro de Freitas
chegou ao patamar de 6ª/7ª
economia da Bahia, com grande
ajuda deste comércio, ou seja,
antes da inauguração do
shopping. Agora, mais do que
nunca, os comerciantes serão
deixados ao léu.”, disse.

Além disso, Mauro Cardim
afirma que a população
desconhece qualquer “pacote de
contrapartidas sociais” efetivada
entre a prefeita e a gestão do
shopping.
“Certamente não estão
contempladas ações reparadoras
pelos
impactos
causados,
incluindo o comércio. Vejo a luta
do CDL, da ACELF, em dinamizar
uma aproximação entre o
empresariado local e a Prefeitura,
mas sem qualquer pragmatismo
do Executivo Municipal em
reconhecer a importância disso”,
frisou.
Mobilidade urbana
Em outra ocasião, Mauro
Cardim, já havia questionado
sobre a mobilidade urbana e o
impacto de vizinhança que o
empreendimento tem provocado
na cidade de Lauro de Freitas.
“Venho
relatando
a
irresponsabilidade na condução
das soluções empregadas para a
mobilidade urbana do shopping,
desde os acessos até o impacto
sobre o fluxo de trânsito nas
regiões das avenidas Santos
Dumont e Luiz Tarquínio. Na
‘terra dos armengues’, certamente
isto será mais um problema que
será empurrado para a nova gestão
da cidade resolver”, concluiu.

Ciência além da ciência, uma Economia além da economia,
uma Política além da política, uma Arte além da arte, um
Esporte além do esporte, uma Existência além da existência,
um Horizonte além do horizonte, um Deus Divino além do
deus humano. A Academia Jesus nasce para iluminar o
conteúdo ideológico (espiritual e humano) dos seres de Boa
Vontade, da Terra e do Céu da Terra, em todas as áreas de
atuação, para que sua forma de exprimir-se e de existir não
seja espiritualmente vazia, e que, por isso, a Doutrina do
Cristo, em Espírito e Verdade, à luz do ”Amaivos” (Evangelho, segundo João, capítulos 13 e 15) cumpra
sua notável tarefa de esclarecer e libertar as criaturas, pois o
Criador deseja que ninguém se perca (Segunda Epístola
de Pedro, 3:9). Por isso, criou a Lei das Reencarnações ou
das possibilidades sucessivas de remissão (...).
Eis, em suma, a mensagem de Jesus que esses jovens
querem ressaltar: a Paz para todos os povos e nações, de
modo que definitivamente se aliem, como no caso da
sobrevivência da Terra — governo, povo, empresários, e
assim por diante. A questão é conduzir a Economia
pensando no Capital de Deus, o ser humano.
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.
ARTIGO - Consciência artificial - Por Paiva Netto
Devemos exercitar a nossa Espiritualidade Ecumênica para
fortalecer a consciência, porque esta é muitíssimo
importante em nosso processo de evolução. Fala-se
bastante em “inteligência artificial”, cujo avanço nas
pesquisas alcança resultados formidáveis. Mas você já notou
que pouco se progride no controverso tópico da
“consciência artificial”?
Pois é! Aí é que “a porquinha torce o rabo”... Esse campo é
mais complexo de ser concebido, porquanto demanda
extremo esforço intelectual de estudiosos para o
aprofundamento dessa “concretização”. Em termos
filosóficos e científicos contemporâneos, nem sequer se
tem definições mais precisas sobre o que seja o fenômeno
da consciência em si, ainda que os estudos avancem...
Ademais, há de se ter humildade corajosa em concluir que
ela, a consciência, em seu sentido pleno, provém do
Espírito, que se manifesta por intermédio da mente, cuja
sede é o cérebro.
O ser humano — a razão de existir das religiões e que
também deveria ser dos governos —, compreendido
integralmente como algo além do corpo, em essência é e
permanecerá, antes de tudo, Espírito, seja qual for a crença
ou o ponto de vista que professe.
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor.

Sejuve de Candeias abre inscrições
para o Juventude Ativa
Com um olhar acerca da relação do jovem com o esporte, a
Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude – Sejuv,
está promovendo o Projeto de
esportes alternativos, JUVENTUDE ATIVA, com modalidades de rua e de inclusão,
em localidades periféricas.
Além das práticas esportivas convencionais, o Juventude Ativa dará atenção aos
eventos que proporcionem a
inclusão. A princípio serão realizadas atividades na Quadra

José Cardoso dos Santos
(Mercado Cultural) e no Ginásio da Caroba.
As inscrições serão realizadas na Quadra do Ginásio de
Esportes José Cardoso dos
Santos, no Mercado Cultural,
de segunda a sexta-feira, das
8h as 11h e das 13h as 17h,
para as modalidades: Corrida, Futsal, Fut5 (modalidade
voltada exclusivamente para
atletas cegos), Futsal para autistas, Voleibol, Basquetebol e
Handebol.

Carnavilas Kids levou milhares
de foliões às ruas de Vilas
Num clima “família”, milhares
de crianças, adolescentes, jovens e adultos percorreram as
ruas de Vilas do Atlântico neste sábado (15), no Bloco Carnavilas Kids Folia. Os foliões
percorreram o trajeto entre a
Rádio Globo FM e o clube de
Vilas do Atlântico. Quem comandou a festa foi Tio Chiquinho, no seu trio. Ele trouxe os
seguintes personagens da TV:
Homem-Aranha, Batman,
Homem de Ferro e Mulher
Maravilha, dentre outros.
O Bloco contou também
com a atração ‘Primos de
Dodô’, banda dos netos do cri-

ador do trio que, em 2020,
completa 70 anos.
O evento é organizado por
Emerson Cabral, diretor do
Instituto Metropolitano de
Desenvolvimento Social e Inovação (IMDI); Associação dos
Moradores de Vilas do Atlântico (Salva); CDL de Lauro de
Freitas e a AP&S Eventos e
Produções.
De acordo o presidente do
IMDI, Mauro Cardim, em primeiro lugar é necessário reconhecer o pioneirismo de Durval, da Pão e Vinho, que iniciou os festejos momescos em
Vilas do Atlântico.

Por Vladimir Nascimento
ARTIGO - Prevenção, proteção e educação - Por Vladimir
Nascimento
O termo “prevenção”, em latim, significa preparar com
antecipação o necessário para determinado fim. Isso prova
com clareza que nada acontece por acaso, nem
por mágica. Se quisermos um futuro melhor,
inevitavelmente temos que “preparar com
antecipação” os caminhos para alcançar tal
objetivo. Essa fórmula é tão simples e evidente
como nas vezes em que reconhecemos que
passamos numa prova não por sorte ou
destino, mas por méritos, estudos, enfim pelos
frutos dos nossos esforços.
Da mesma forma, esse raciocínio deve ser aplicado a outras
esferas, como por exemplo, as mazelas sociais: impossível
reduzir a incidência de violência, consumo de drogas e
pobreza sem políticas públicas eficazes, sem investimentos
nas áreas esportivas, culturais, educacionais; sem proteção
integral ao público infanto-juvenil.
Quantos jovens deixariam de matar e/ou serem mortos nas
batalhas diárias dos crimes, se tivessem, ao menos, uma
oportunidade de realizar determinada prática esportiva?
Quantos excelentes profissionais, quantos nobres cidadãos
poderiam ser construídos a partir do incentivo à atividade
prazerosa da leitura? Quão drasticamente iriam despencar
os índices de violência e intolerância às diferenças, se
porventura as crianças pudessem ser levadas aos museus
com o intuito de conhecer suas histórias, respeitar as demais,
e projetar seu futuro a partir de tais conhecimentos?
Mas, infelizmente, essa ainda não é a realidade do nosso
País. A educação é gritantemente desvalorizada; as
proteções e garantias dos direitos das crianças e adolescentes
não são concretizadas; a importância da prevenção não é
reconhecida porque muitos não pensam nas repercussões de
suas ações em longo prazo; e o futuro não é planejado,
apesar daqueles que acreditam que, como por mágica ou
acaso, a situação vai melhorar.
Não é difícil enxergarmos nossos erros: por que investimos
mais em presídios que escolas? Por que as drogas são mais
atrativas que o esporte? Por que as bibliotecas, museus e
teatros estão cada vez mais depreciados, desvalorizados e
desocupados? Talvez porque esses são os mais importantes
pilares da prevenção, proteção e educação que podem
dignificar, engrandecer e enriquecer uma nação. Não é à toa
que vários países desenvolvidos já seguiram com êxito essa
receita. Aqui no Brasil infelizmente é diferente. Talvez
porque nós, pobres ignorantes, ainda não sabemos o poder
que temos em mãos. É como se tivéssemos um carro de luxo,
esplendorosamente repletos de acessórios e utilidades,
registrado e habilitado para dirigir, mas não soubéssemos
dar a chave da partida. De nada adianta!
Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo, mestre em
Psicologia (UFBA), autor do livro DIFERENÇAS e
Palestrante. CRP-03/4531
WhatsApp: 71 98809-3157

paivanetto@lbv.org.br – www.boavontade.com
José de Paiva Netto, jornalista, escritor e radialista.
Diretor-Presidente da Legião da Boa Vontade - LBV
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Política & Economia

Rui Costa:
o vermelho que azulou
Por Plácido Faria

Ninguém imaginava que o referido governador eleito com
mais 70% dos votos válidos, caminhasse em tão breve tempo, rumo ao precipício. É difícil listar os atos de prepotência
de quem se dizia democrata. Ademais, os referidos fatos e
atos são totalmente contra o que sempre foi defendido pelo
Partido dos Trabalhadores. Hoje, nós temos no comando do
Estado da Bahia um gestor de pouca envergadura, que não
reconhece a importância dos professores, e da valorosa categoria da Polícia Militar, bem como, qualquer outra que se
insurja à sua vontade. Neste contexto, as suas palavras ditas
nos palanques parecem que foram proferidas por outra pessoa. Tudo isso em breve tempo, em pouco mais de 01(um)
ano.
Não existe notícia de qualquer diálogo, em que pese fortes manifestações de diversas categorias, que, incansavelmente lutam para que seus direitos não sejam suprimidos.
Pasmem leitores, na atual gestão do Governo Federal, dita
autoritária pela maioria da imprensa, disponibilizou-se ministros para serem sabatinados, e questionados sobre, se de
fato havia necessidade da reforma previdenciária. Aqui, na
Bahia, o debate foi com a tropa de choque da Polícia Militar.
Na última sexta feira (31/01) o plenário da Assembleia
Legislativa transformou-se em verdadeiro campo de batalha: ovadas, policial puxou arma para deputado, confrontos,
professora passando mal, investigador detido, Tropa de Choque metendo gás e dando de cassetetes no servidor… Por
pouco não acontecia uma tragédia, pois diversos homens
estavam armados.
Mesmo assim, indiferentes e insensíveis ao que circundava naquele cenário, a votação ocorreu em comum acordo,
sendo dispensadas as devidas formalidades. Inclusive, que
deveria ser em dois turnos; mas, os deputados obedientes,
com sete raras exceções, aprovaram o famigerado texto sem
alteração. Pior: portas fechadas, em uma sala de comissão,
sem a presença da imprensa, que foi proibida de entrar e realizar a publicidade que o fato exigia.
Agora, a contradição: Rui Costa disse em 20/02/19 que é
“inadmissível” retirar “os preceitos da Previdência” da Constituição. “No primeiro olhar, tem coisas que não podemos
concordar. A primeira coisa e mais grave é tentativa de retirar da Constituição os preceitos da Previdência. Quer trazer
para uma lei complementar os direitos previdenciários. Isso
é muito arriscado porque estando na Constituição qualquer
mudança precisa de 3/5 do Congresso para alterar. Em uma
lei complementar, é maioria simples”, (sic)declarou.
Ademais, Rui Costa (PT), afirmou em 04/05/2019 que a
Reforma precisa de “um debate sério, consistente e mediado”. “A previdência é algo tão importante para a nação, que
não pode ser permutada ou trocada por qualquer outra ação”,
emendou.
Sobre a greve da PM, em outubro de 2019, Rui disse que
nenhum PM aderiu ao movimento ‘político-partidário’ do
deputado Soldado Prisco e se recusou a dialogar com o movimento. “A Polícia Militar da Bahia não aceita, com absoluta certeza, com seus valores de disciplina, de família, de quem
é pai e quem é mãe, ser liderada por uma pessoa com essas
qualidades morais, éticas e de conduta, respondendo a vários processos criminais na justiça baiana e federal”, disse o
governador. “Não temos registro de nenhuma adesão em nenhum município da Bahia ao chamamento desta pessoa. Só
ele ganha com essa ação criminosa. A sociedade perde, os
policiais perderiam, e só ele ganha, na sua vaidade pessoal e
irresponsável de conduzir pais e mães de família ao desastre”, acrescentou Rui.
Ora… Não estávamos em ano eleitoral, assim carece de
razoabilidade que um parlamentar se arvorasse daquele fato
para buscar dividendos políticos. O que em verdade, se demonstrou com a mensagem do governador foi a ausência de
diálogo, que mais uma vez se repetiu na ALBa. Não está aqui,
do mesmo modo, adentrando-se no mérito do movimento
paredista realizado pela Polícia Militar, mesmo porque, nos
falta o requisito da magistratura. Rechaça-se com veemência, é a maneira dura e antidemocrática de exercitar o poder.
Neste sentido, analisando a aprovação da tumultuada PEC
159/2020, Reforma da Previdência, aprovada sem debate,
quem mais sofreu com as alterações foi a já combalida classe
dos professores. Aumentar descontos previdenciários de seus
diminutos vencimentos e aumentar sua atividade em sala de
aula é desumano. Quem já teve a oportunidade de ministrar
ao menos por 1 ou 2 horas de aula sabe, quão desgastante
física e mentalmente este mister.
Quem não se lembra de sua primeira professora? Carregamos na alma os primeiros ensinamentos de nossas professoras, e elas ocupam durante as nossas vidas os nossos corações, nos alegram quando já adultos e maduros as reencontramos. SÃO PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA NOSSA
FAMÍLIA ESPIRITUAL.
Para esclarecer, com a aprovação da PEC 159/2020 foi
autorizado o aumento de 11% para 15% de descontos na remuneração dos professores, e exige-se agora, além do tempo
de serviço em atividade, idade mínima. Na realidade fática,
ocorreu verdadeiro confisco salarial.
Não se deve esquecer que o mesmo tratamento cruel dado
aos professores foi dispensado aos demais servidores do estado da Bahia, notadamente aos policiais civis, que a cada
dia têm menos condições de trabalho, apesar de arriscarem
cotidianamente, mesmo fora de serviço, as suas vidas e de
seus familiares. Também não foi uma atitude sensata colocá-los em posição de confronto com os militares. A política
deveria ser de pacificação e união entre as duas instituições
e, não o desprestígio aos policiais civis, transferindo, inclusive, tarefas que lhes são próprias, como a função investigatória para a PM. Neste item, o governador também tem pecado feio.
Rui Costa pretendia ir na festa de Iemanjá com a Major
Denice, sua candidata à prefeitura de Salvador, mas cancelou alegando questões médicas. A mesma coisa aconteceu
no Bonfim. A verdade é que o mar não está para peixe, e a
popularidade do governador despencou.
Enquanto isso, só resta para os servidores do estado da
Bahia capricharem nas suas oferendas para Iemanjá.

Plácido Faria é advogado e comentarista político
placidofaria@yahoo.com.br
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Reduto do Samba reúne a imprensa e vários
convidados para anunciar novidades do Carnaval
A diretoria do bloco Reduto do
Samba, um dos mais tradicionais blocos de samba raiz do
carnaval de Salvador, capitaneado por Marcus Vinicius e
Newtinho, reuniu ontem (18)
no bar e restaurante 33, no
shopping Salvador, amigos e
jornalistas para anunciar as
novidades do carnaval 2020.
“Este ano, vamos levar
para a avenida muito mais do
que animação e samba no pé.
Vamos desfilar na sexta-feira
(21), no Campo Grande, com
mais de quatro mil participantes e tendo à frente uma das
bandas mais amadas do carnaval de Salvador que é Psirico”, anunciou Marcus Vinicius, que agradeceu a parceria
que o Reduto do Samba teve
nos últimos anos com o Harmonia do Samba, de Xande.
“Nos últimos 15 anos, passaram pelo Reduto várias atrações do samba baiano e brasileiro, mas esse ano vamos de
Psirico e tenho certeza que
nossos associados vão adorar”, concluiu Marcus Vinicius.
Coube a Newtinho revelar
a grande novidade do Reduto
do Samba para o carnaval do

Marcus Vinicius e Newtinho apresentaram o projeto
ano que vem. “Estamos fazendo um esforço danado, mas
em 2021 o nosso Reduto do
Samba estará desfilando no
circuito da Barra, que sempre
foi um anseio do nosso associado”, anunciou emocionado.

de samba da Bahia, pode comprar os abadás na sede do Reduto do Samba, no Tororó ou
nos balcões do Pida. A camiseta individual custa R$ 180 e
a casadinho R$ 300. Ainda dá
tempo.

Venda de Abadás
Quem quiser desfilar num
dos mais tradicionais blocos

Política
Onde Marcus Vinicius
está, falar de política é sempre

uma pauta empolgante, afinal
de contas ele foi vereador e
secretário municipal em Candeias por vários mandatos e,
como grande parte da imprensa de Candeias prestigiou o
evento, ele aproveitou para
mandar o seu recado: “precisamos profissionalizar a política e a administração do nosso município, eu amo aquela
cidade e vejo com tristeza a
decadência da sua economia.
Grandes empresas fecharam
as portas por falta de apoio e
prestígio político dos últimos
governantes. Tá na hora de
mudarmos essa situação”, criticou o ex-vereador.
Como um grande incentivador da cultura e arte de Candeias, Marcos convidou os artistas candeenses Ditocar e
Carlos Alberto para animar o
evento do Reduto do Samba
no bar 33. Os dois músicos e
cantores deram um verdadeiro show na bela festa do Reduto do Samba que reuniu artistas, jornalistas e políticos,
como a ex-vereadora de Salvador, Léo Kret, que tentará voltar à Câmara de Vereadores
nas próximas eleições municipais.

TURISMO Fluxo turístico inclui baianos que viajaram pela Bahia,
além de moradores de outros estados e estrangeiros

O estado da Bahia recebeu 2,3 milhões
de visitantes no Carnaval desse ano
hospedagem. Entre os destaques estiveram Praia do Forte, Porto Seguro, Itacaré e
Prado.
A média prevista para Praia
do Forte era de 100% até o
final da festa, de acordo com
a Associação Comercial e
Turística da Praia do Forte
(Turisforte). Já em Porto
Seguro eram esperados 85
mil turistas, com taxa média
de ocupação hoteleira de
95%. Em Itacaré, na Costa
do Cacau, as projeções foram de 90% de ocupação
hoteleira e a chegada de 15
mil visitantes. Em Prado, na
Costa das Baleias, a ocupação média nos hotéis foi de
93%.
Turistas de várias partes do mundo visitaram Salvador durante o carnaval

Um total de 2,3 milhões é o
número estimado de pessoas que visitaram todo o estado da Bahia no período do
Carnaval, seja para curtir a
folia em destinos como Salvador e Porto Seguro, ou
para descansar em localidades do litoral ou da Chapada
Diamantina. O crescimento
foi de 5% em relação a 2019.
Este ano, a receita turística
do período é estimada em
R$ 2,5 bilhões.
Para atender a demanda
de turistas no período, mais
de 400 voos extras foram
disponibilizados pelas companhias aéreas para os principais destinos carnavalescos da Bahia, com destaque
para Salvador e Porto Seguro. Já os cruzeiros marítimos
trouxeram à capital cerca de
15 mil turistas nos dias de
folia. O dia de maior movimento no porto foi na terçafeira (25), com a chegada de
três transatlânticos.
“A avaliação que fazemos é muito positiva, rece-

bemos 2,3 milhões de turistas em todo o estado, mais de
700 mil em Salvador e só na
terça-feira tivemos quatro
grandes navios ancorados no
porto, por isso montamos
um esquema especial de
vendas de abadás no local”,
afirmou o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, durante apresentação de
balanço do Carnaval para a
imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (26),
no Quartel dos Aflitos.
Receptivo da Secretaria
do Turismo do Estado (Setur), com baianas tipicamente vestidas distribuindo fitinhas do Senhor do Bonfim e
atrações musicais como a
banda de sopro João de Barro e o Rixô Elétrico, deu as
boas-vindas aos passageiros
no porto. Houve receptivos
também no aeroporto.
Em sua 16ª edição, o projeto Guias e Monitores realizou um total de 145.321
atendimentos. Ao todo, 254
profissionais atuaram no re-

ceptivo especial, distribuídos nos portões de entrada
de Salvador (aeroporto, rodoviária e porto), nos três
circuitos do Carnaval da capital e em hotéis próximos,
com o objetivo de prestar informações turísticas com
qualidade e precisão.
Eles estiveram presentes
também em Praia do Forte,
Porto Seguro, Itacaré, Morro de São Paulo e Mar Grande (Vera Cruz/Ilha de Itaparica). Os atendimentos são
realizados em até 10 línguas
estrangeiras, inclusive yorubá e mandarim, e até na Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Na rede hoteleira a ocupação foi alta, como é tradição. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Seção Bahia,
a taxa média em Salvador foi
superior a 90%.
Localidades turísticas do
litoral baiano registraram
alta procura, com boas taxas
de ocupação nos meios de

Influencers
Como estratégia para divulgar o Carnaval e destinos
baianos em redes sociais e
no YouTube, a Secretaria de
Turismo do Estado (Setur)
trouxe à Bahia 11 digital influencers dos Estados Unidos. Juntos, eles somam
mais de 16 milhões de seguidores. Além de Salvador, os
formadores de opinião visitaram localidades como
Praia do Forte e a Chapada
Diamantina.
A Setur também realizou pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do
Turismo Receptivo nos principais circuitos do Carnaval
e nos portões de entrada da
capital baiana, além da Pesquisa de Desenvolvimento
dos Meios de Hospedagem,
com o objetivo de traçar o
perfil dos turistas que visitam a cidade. Os resultados
serão disponibilizados no
Observatório do Turismo
da Bahia.

Fonte e Foto:
Ascom / Setur

ACESSE : www.jornalocandeeiro.com.br
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Ford lança projeto
Odontomóvel de saúde
bucal em Dias D´Àvila

A Ford, em parceria com o
SESI, lançou o projeto Odontomóvel no município de Dias
d’Ávila nesta quinta-feira (6),
com o apoio do Ford Motor
Company Fund, braço filantrópico da empresa que promove ações sociais no Brasil e
no mundo. Trata-se de um
consultório odontológico itinerante, que conta com uma
equipe especializada para percorrer as escolas da rede municipal e promover ações preventivas e educativas de saúde bucal, com o apoio das secretarias de Educação e Saúde. A primeira a ser contemplada será a Escola Ayrton
Carlos Nunes, com 278 alunos.
O objetivo do Odontomóvel é atender crianças e adolescentes com idade entre 2 e
15 anos matriculadas na rede
pública. A unidade está preparada para realizar consultas e
procedimentos odontológicos,
como profilaxias, curetagem,
raspagens, aplicação de flúor,
restaurações, evidenciação de
placa bacteriana e palestras
educativas. O projeto faz parte das ações de responsabilidade social da Ford Brasil com
investimento do Ford Fund,

braço filantrópico da companhia.
“Esta iniciativa da Ford é
de grande importância para o
município. Eu acredito que as
crianças ficarão empolgadas
para sentar na cadeira do dentista. Um veículo diferente e
todo equipado vai aguçar a
curiosidade delas, que ficarão
mais encorajadas na hora do
atendimento odontológico. É
uma excelente ação que trará
muitos benefícios para cada
criança atendida”, pontuou
Jussara Márcia, prefeita de
Dias d’Ávila.
“O Odontomóvel itinerante é algo muito positivo para
as crianças do nosso município pois, além do atendimento odontológico, também serão realizadas atividades educativas, como palestras e escovação supervisionada”, enfatizou o secretário de Educação,
Francisco Lessa.
“Além de trazer bem-estar,
o cuidado com a saúde bucal
também é importante para a
autoestima destas crianças e
adolescentes. Por isso acreditamos muito nesta ação, que
tem trazido tantos resultados
positivos. Até agora, foram
realizados mais de 189 mil

procedimentos individuais e
coletivos em diversas cidades
do país”, afirma Roberta Madke, gerente de Comunicação
e Responsabilidade Social da
Ford.
Prioridade à saúde
A iniciativa teve sua primeira edição em 2011, em Camaçari e, desde então, já beneficiou diversas localidades
na Bahia, São Paulo e Ceará,
provendo cuidados dentais a
mais de 25 mil crianças e jovens, em áreas urbanas e rurais.
O programa é realizado em
um veículo de propriedade da
Ford, um caminhão F-350,
que foi adaptado para funcionar como uma clínica odontológica itinerante, contando
com todos os equipamentos
necessários para sua operação
em campo. A equipe do Odontomóvel é composta por uma
dentista, uma auxiliar e um
motorista.
Sob a responsabilidade
técnica da Gerência de Odontologia do SESI, são feitas diversas ações, desde consultas
para a realização de exames
clínicos até tratamentos odontológicos. Também há ações

Fabíola e Marlylda garantem
suspensão do recadastramento
da tarifa social do ferry boat

A deputada Fabíola Mansur é do PSB

Durante reunião nesta terçafeira (12) com o diretor executivo da Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e
Comunicações da Bahia
(AGERBA), Carlos Henrique
Martins, a deputada estadual
Fabíola Mansur e a prefeita de
Itaparica, Marlylda Barbuda
conseguiram viabilizar a suspensão do recadastramento
da Tarifa social do ferry boat.
“Fomos a Agerba na condição de presidente da Comissão de Serviços Públicos da
Alba. Esta é uma pauta de defesa do mandato pedimos a

revogação da resolução e conseguimos ainda a criação de
um grupo de trabalho com os
deputados e representantes de
Vera Cruz e Itaparica para
construirmos uma resolução
com critérios que garantam
segurança para os trabalhadores, moradores e estudantes
das localidades”, explicou Fabíola.
Recentemente foi divulgado o recadastramento da tarifa social exigindo que o usuário esteja inscrito no Programa Bolsa Família do Governo
Federal para ter acesso ao benefício. Este fator preocupou

os usuários porque muitos
deles não recebem o benefício
do Governo Federal, e por isso
acabariam sendo prejudicados, perdendo o direito à tarifa social.
“Essa é uma medida que
nos preocupou muito tendo
em vista que a grande maioria dos beneficiários da tarifa
é formada por pessoas carentes, de baixa renda, que dependem desse único meio de
transporte para se deslocarem
até seus trabalhos e não possuem condições de arcar com
esse custo mensal”, disse Fabíola que se mostrou otimista
com o diálogo na AGERBA.
“Nosso pleito foi compreendido e agora teremos um nova
missão pela frente que é construir uma resolução justa para
os beneficiários.”, concluiu.
De acordo com Fabíola na
próxima semana o grupo de
trabalho já terá a primeira
reunião na sede da AGERBA.
Também participaram do encontro o presidente da Câmara de Itaparica, Jorge da Silva, o secretário de Relações
Institucionais, Jadilson, as lideranças de Vera Cruz, Ane
Sales e Professor Lucas e a representante dos usuários do
ferry- boat, Mônica.
Fonte e Foto: Ascom Dep. Fabíola

Servidora da Saeb lança livro sobre
planejamento estratégico
Uma surpresa. É assim que
Carina Costa, coordenadora
de Planejamento Estratégico
da Coordenação de Disseminação de Soluções em Gestão,
unidade ligada à Superintendência de Gestão e Inovação
(SGI) da Secretaria da Administração (Saeb), classifica a
repercussão do seu primeiro
livro, intitulado “O Segredo

Revelado da Análise SWOT:
do diagnóstico organizacional
à formulação das estratégias”.
O livro, que foi lançado no dia
5 de fevereiro, já está esgotado na Amazon, plataforma na
qual foi disponibilizado.
Carina conta que escrever
um livro sempre foi um sonho,
um desejo desde criança, e que
decidiu escrever algo mais

aprofundado sobre a Análise
Swot após a experiência de
participar, em outubro de
2018, do Projeto de Integração do Planejamento Governamental (Plano de Desenvolvimento Integrado Bahia
2035, Plano Plurianual 20202023 e Planejamento Estratégico Organizacional), comandado pela Secretaria de Plane-

Esse mesmo programa, com o Odontomóvel, foi lançado em Candeias em
2017 e já atendeu a centenas de estudantes da rede municipal de ensino
preventivas e educativas em
escolas, durante o período letivo, de segunda a sexta-feira.
Os resultados esperados são a
conscientização da higiene
bucal, contribuição para o desenvolvimento social da criança e devolução da saúde bucal.
O programa realiza ainda
atividades educativas coletivas nas escolas, tais como palestras, escovação supervisionada, mesa demonstrativa, jogos e brincadeiras. Todos os
alunos atendidos recebem um
kit de higiene contendo um
creme dental, uma escova e fio
dental. A Ford entrega ainda
o “Certificado Cárie Zero”
como reconhecimento simbó-

lico para as escolas participantes do programa.
FORD BRASIL
A Ford Motor Company
está estabelecida no Brasil
desde 1919, onde mantém as
marcas automotivas Ford,
Ford Caminhões e Troller e
uma estrutura de 11.500 empregados e quatro fábricas,
além do Campo de Provas de
Tatuí. Para mais informações
sobre os produtos da Ford,
a c e s s e h t t p : / /
www.ford.com.br.
SOBRE A FORD MOTOR COMPANY
A Ford Motor Company é uma
empresa global com sede em

Dearborn, Michigan, EUA. A
empresa projeta, fabrica, comercializa e presta serviços de
pós-venda a uma linha completa de carros, picapes, SUVs,
veículos eletrificados e veículos de luxo da Lincoln, fornece serviços financeiros através
da Ford Motor Credit Company e busca posições de liderança em eletrificação, veículos autônomos e soluções de
mobilidade. A Ford emprega
aproximadamente 191.000
pessoas em todo o mundo.
Para obter mais informações
sobre a Ford, seus produtos e
a Ford Motor Credit Company,
acesse
www.corporate.ford.com.

Mais duas Unidades de Saúde de
São Francisco do Conde tiveram
implantação concluída do
Prontuário Eletrônico do Cidadão
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 Caípe de
Cima e Santo Estevão. Agora,
todos os profissionais estão
capacitados a atuarem no preenchimento do Prontuário
Eletrônico do Cidadão (PEC).
No mês março, será a vez das
unidades de Engenho de Baixo e Muribeca.
A Secretaria da Saúde possui um total de 09 Unidades
de Saúde da Família com o
PEC implantado.
As respectivas equipes foram capacitadas e puderam
esclarecer dúvidas quanto a
realização de cadastros do território e dos indivíduos.
“Agradecemos o apoio da
equipe de manutenção na implantação da infraestrutura
necessária ao treinamento,
bem como a equipe de transporte, para o translado da
equipe, sem esquecer toda a
equipe do Sistema de Informação e Departamento de
Tecnologia pela dedicação”,
agradeceu Gilvan Silva, diretor de TI e coordenador do

jamento (Seplan) e pela Saeb.
Ao todo, o projeto envolveu 17
secretarias do Estado.
A Análise Swot é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para identificar
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças das organizações. “Não existem muitos livros sobre a Swot e os que
existem são pouco aprofundados, então isso me motivou a
escrever”, explica Carina.
Após realizar várias pesquisas, Carina optou pela autopublicação, sem o intermédio de uma editora. “Partici-

Orla marítima da bela São Francisco do Conde
Sistema 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 passo no processo de digitalização de dados.
Com o Prontuário Eletrônico 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 passadas. O profissional poderá,
ainda, checar se a droga que

ele pretende recomendar está
disponível na farmácia básica
do município. O objetivo é racionalizar 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 identificar
as maiores demandas por tipo
de atendimento das unidades.
Além da implantação do
PEC, o município 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 qualificar o atendimento da rede
de Atenção Básica, cumprem
determinações estabelecidas
pelo Ministério da Saúde.

pei de todo o processo, desde
o projeto editorial ao registro
de direitos autorais na Biblioteca Nacional e também pesquisei sobre como elaborar títulos interessantes. Investi
um total de R$ 1.200 e fiz uma
tiragem pequena. Só que eu
não esperava tamanha repercussão. Já recebi muitos pedidos. O segredo foi revelado
aqui na Saeb”, conta Carina
aos risos.
Devido à procura, Carina já
pensa em elaborar melhores
estratégias para a venda do
material. “A experiência tem

sido muito valiosa. Eu tenho
formação em computação e
em gestão, mas acho que agora vou precisar fazer algo em
marketing digital para divulgar melhor o livro”, planeja a
servidora, que também cogita
transformar o livro físico em
uma versão e-book – formato
que pode ser lido em computadores, celulares e tablets. O
exemplar da publicação custa
R$ 63,90 e a nova tiragem deverá ser disponibilizada a partir do dia 4 de março.
Fonte: Ascom/Saeb
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Câmara Municipal de
Candeias será sede de evento
da SEDUR do Estado

Prédio da Câmara de
Vereadores de Candeias

A Câmara Municipal de Candeias sediará da primeira rodada de oficinas para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Salvador
(PDUI - RMS). O evento acontece nesta terça-feira e tem
horário previsto para iniciar
às 8h da manhã.
Para a maior qualidade da
participação e da escuta comunitária, as representações
municipais estarão reunidas
em três diferentes grupos estratégicos, e a oficina do grupo 1 (Candeias, Madre de
Deus, São Sebastião do Passé,

São Francisco do Conde e Simões Filho) se encontrará
nesta terça-feira, 11 de fevereiro na casa legislativa de Candeias.
Foram convidados os prefeitos das cidades que compõem o grupo 1 e autoridades
estaduais foram convidadas a
fazer parte do evento.
PDUI – RMS
É o Plano de Desenvolvimento Integrado da região
Metropolitana de Salvador.
Ele organiza políticas públicas
que orientam o desenvolvimento sustentável da região.
Cada município tem o seu
projeto de cidade. A elaboração do plano promove a integração de ações entre os municípios, em parceria com os
governos estadual e federal –
um dos objetivos do Estatuto
da Metrópole (Lei Federal N°
13089/2015).

Por Jeferson Fock

Prefeitura de Madre de Deus
preparou a cidade para o carnaval

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos (SESP) realizou
um trabalho preventivo antes
do Carnaval e também promoveu diversas ações que garantiram a limpeza e iluminação
no circuito da festa momesca
e em toda a cidade.
Após os desfiles dos blocos,
a atuação dos garis na varrição garantiu que a próximas
atrações carnavalescas tivessem uma passagem tranquila,
num Circuito de Carnaval limpo. E foram coletadas mais de
200 toneladas de lixo domiciliar. Para realizar o trabalho a
contento, a SESP contou com
uma equipe de 90 profissionais atuando na limpeza do
Circuito de Carnaval e em
todo o município.
E antes do Carnaval foi realizada a limpeza dos bueiros
e de entulhos. E, através de
uma parceria com a EMBASA,

Acidade Ilha de Madre de
Deus promove o carnaval
foi efetuada a lavagem da rede
de esgoto da cidade.
Iluminação especial
O circuito também contou
com uma iluminação especial
para garantir a beleza e o destaque das atrações da festa
momesca de Madre de Deus,
representada pelos blocos,
atrações de palco e os fantasiados do “Carnaval Confete e
Serpentina”. Foram instalados 50 postes de iluminação e
100 luminárias de LED.
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Carnaval Cultural de São Francisco
do Conde terá o tema “A tradição de
se transformar e brincar”
O evento acontecerá de 18 a 26 de fevereiro na orla da cidade
Muita tradição, diversidade e
folia irão tomar conta das ruas
de São Francisco do Conde em
mais um ano do Carnaval Cultural, que este ano traz como
tema: “A tradição de se transformar e brincar”. A festa momesca, que acontecerá de 18 a
26 de fevereiro, promete agitar o folião e preservar a cultura local, agradando todos os
públicos da cidade e também
os visitantes.
O que não vai faltar é alegria e animação, isto porque a
programação oficial da festa,
divulgada pela Prefeitura,
através da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), promete contagiar a todos. Este
ano, assim como nos anteriores, a programação conta com
grandes atrações que são conhecidas nacionalmente, além
de artistas franciscanos, o que
irá proporcionar essa mistura
de ritmos característicos do
Carnaval. Axé, pagode, arrocha, forró, salsa, samba, reggae e também atrações para a
criançada, tudo isso para
agradar os mais diversos gostos no Carnaval de São Francisco do Conde.
Dando início à agitação na
cidade, prezando sobretudo
pelo respeito, nesta última terça-feira (18), foi realizado no
Mercado Cultural, o 2º Baile
Carnavalesco da Diversidade.
E quem animou o público foi
a Banda Espora de Vaqueiro.
Para além disso, às 21h, foi
dado o tradicional “Grito do
Carnaval”, com a Charanga
Abre-Alas, que saiu da entrada da cidade e percorreu às
ruas do município.
Já nesta quarta-feira (19),
a programação começou bem
cedinho, às 09h, com mais
uma edição do Carna Social,
que foi realizada no Mercado

A cidade tá se preparando pra receber os turistas
Cultural e reuniu beneficiários dos serviços sociais ofertados no município. Com o cair
da noite, a agitação continua
com o concurso para a escolha da Rainha, Princesa e Rei
Momo, às 19h, no Ginásio de
Desportos Edvaldo dos Santos
– Baiacão, com as atrações:
Mazzo e Banda, além da dupla Rick e Rock.
No dia 20 (quinta-feira),
um dos momentos mais
aguardados e irreverentes ficará por conta da Bagunça da
Cubamba, que acontecerá às
19h, no largo que leva o nome
do evento. O público irá se divertir ao som da Banda Os
Veteranos dos Ritmos, além
do arrastão com a Charanga
Bandão Frenesi.
Já no dia 21 (sexta-feira),
a partir das 20h, no Largo da
Cubamba, sairá o Arrastão do
Samba com as bandas Meia
Hora Só, Samba Mania e Paparico.
É no sábado, dia 22 de fevereiro, que os trios começam
a circular pela Orla Marítima
da cidade, às 16h, com as seguintes atrações: BG Banda
Balanço do Groove, Banda
Sujeito Novo, CBX Samba

Club, Rick Ralley, Saiddy
Bamba e Kuarto de Samba.
Dando seguimento a folia,
no domingo (23), os trios voltam ao circuito da festa às 15h,
com atrações que prometem
fazer o folião sair do chão. Irão
animar a festa, a franciscana
Izabel Nogueira, as bandas
Virada Louka, Nossa Juventude, Hiago Danadinho, Márcia
Freire e Lu Costa.
Já no dia seguinte, na tarde da segunda-feira (24) de
Carnaval, quem sobe ao trio,
às 16h, são as atrações: Braids The Roots, Rafa e Pipo
Marques, A Dama, Mambolada, O Poeta e a banda
D’kuatro.
No dia 25 (terça-feira), às
16h, a festa fica por conta das
bandas Mister Black Bahia,
Filhos de Jorge, Afrodisíaco,
Bandana, Daniel Vieira e Estilo Romântico.
ATRAÇÕES NO MERCADO CULTURAL
Além das atrações que irão
se apresentar nos trios elétricos, a programação também
contempla outro espaço da
Orla Marítima, o Mercado
Cultural, que irá abrigar ou-

tras grandes atrações durante
o Carnaval.
No dia 22 (sábado), a partir das 14h, o folião vai cair no
samba com as seguintes atrações: Samba de São Gonçalo,
Samba Raízes de São Francisco, Samba de Roda Criola e do
Samba Batuke de Maromba.
Com toda essa diversidade,
a criançada não poderia ficar
de fora da folia e, no dia 23
(domingo), elas poderão se
divertir no Baile Infantil, a
partir das 14h, que será realizado no Mercado Cultural e
contará com a Caravana do
Tio Alegria e Sua Turma.
Já no dia 24 (segunda-feira), a partir das 14h, o samba
mais uma vez pede passagem
com as seguintes atrações:
Mistura do Samba Quilombo
de Dom João, Samba de Roda
Raízes de Angola, Samba Chula Poder do Samba, Samba
Chula Filhos de Zé e Samba de
Roda Raízes do Monte.
No dia seguinte, terça-feira (25), às 14h, o público irá
arrochar com as atrações: Por
Acaso, Luana Paula, Mari
Glayse, André Luiz e Banda,
além de Del Santos.
E, para quem ainda tiver
fôlego, no dia 26, a partir do
meio-dia, acontecerá a Ressaca do Carnaval, na Orla Marítima da cidade, com as seguintes atrações: Dig_Ê do Brasil,
Vitinho do Forró e Pagode do
Segredo.
Os festejos carnavalescos
são uma realização da Prefeitura de São Francisco do Conde, através das secretarias
municipais de Turismo (SETUR) e de Cultura (SECULT),
e conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Superintendência de
Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (BAHIATURSA).

Além do robô-táxi: como os carros autônomos
vão mudar a experiência do consumidor
serviço além do software, que
ofereça uma experiência centrada no cliente em cada passo da sua jornada.

A Ford continua avançando
no seu plano de lançar em
2021 um serviço comercial de
veículos autônomos, que já
roda em fase de testes em várias cidades norte-americanas. Como resultado desses
estudos a empresa constatou
que, mais do que o desenvolvimento da tecnologia em si,
ter como foco a experiência do
cliente é essencial para o sucesso do futuro negócio.

“Não há atalhos quando se
trata do lançamento de um
serviço de veículos autônomos. De fato, é a coisa mais
difícil que a indústria automobilística já enfrentou desde
que as pessoas trocaram os
cavalos por carros. Precisamos que as pessoas confiem o
bastante na nossa tecnologia
para entrar no veículo e, depois, amem a experiência o
bastante para voltar”, diz Jim

Farley, presidente de Novos
Negócios, Tecnologia e Estratégia da Ford, recém-nomeado diretor global de Operações.
Segundo ele, nos próximos
anos os veículos autônomos
têm um enorme potencial
para ajudar a expandir o acesso ao transporte, mercadorias e empregos em várias cidades. A Ford entendeu que o
caminho para isso é criar um

Mudança de comportamento
Para liderar a Ford Autonomous Vehicle LLC, divisão
dedicada a veículos autônomos, a empresa contratou
Scott Griffith, ex-CEO da Zipcar, o maior serviço de compartilhamento de carros dos
EUA.
“Scott está assumindo o
papel crítico de liderar o desenvolvimento e a execução de
nossa estratégia de entrada
nesse mercado. Ele conhece os
desafios de lançar um novo
serviço de mobilidade com
operações em larga escala, que
envolvem uma mudança fundamental no comportamento
do consumidor: a troca da
propriedade do carro pelo seu
compartilhamento.”
A capacidade de administrar uma frota apoiada em tecnologia e com alta taxa de utilização é outro aspecto crítico
na criação de um serviço de

carros autônomos confiável e
eficiente. Isso significa atender as expectativas dos clientes em relação à limpeza, manutenção, recuperação e durabilidade dos veículos para
conquistar sua fidelidade.
Além disso, é preciso saber
programar a expansão do serviço, definindo onde e como
ele será lançado para aperfeiçoar a experiência do cliente
antes de ganhar escala nacional e global.
“Operar em um número limitado de cidades nos permitirá definir o modelo de negócios, a experiência do cliente
e ter uma compreensão ampla
das parcerias necessárias para
lançar um serviço totalmente
novo. Vencida essa etapa inicial, o avanço nas próximas
cidades será muito mais fácil”,
completa Jim Farley.
FORD BRASIL
A Ford Motor Company
está estabelecida no Brasil
desde 1919, onde mantém as
marcas automotivas Ford e
Troller e uma estrutura de três
fábricas, além do Campo de

Churrascaria da Branca Café da Manhã e Almoço
Atendimento para Empresas

Todos os dias tem pratos variados

Rod. 522 Km 06 Caroba - Em frente à Faculdade de Candeias -F AC Candeias - Bahia

Provas de Tatuí. Para mais informações sobre os produtos
da Ford, acesse http://
www.ford.com.br.
SOBRE A FORD MOTOR
COMPANY
A Ford Motor Company
é uma empresa global com
sede em Dearborn, Michigan,
EUA. A empresa projeta, fabrica, comercializa e presta
serviços de pós-venda a uma
linha completa de carros, picapes, SUVs, veículos eletrificados e veículos de luxo da
Lincoln, fornece serviços financeiros através da Ford
Motor Credit Company e busca posições de liderança em
eletrificação, veículos autônomos e soluções de mobilidade.
A Ford emprega aproximadamente 196.000 pessoas em
todo o mundo. Para obter
mais informações sobre a
Ford, seus produtos e a Ford
Motor Credit Company, acesse www.corporate.ford.com.

Por Ruty Câmara
Foto: Ascom/Ford
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Diálogos com a Família de São F.
do Conde foi promovido na SEDUC
Atividade faz parte do Diálogos Pedagógicos 2020,
que começa nesta terça-feira (11)

Sec. Marivaldo Amaral

Uma vez que a Educação com
qualidade é um compromisso
de todos, lema da Secretaria
Municipal da Educação – SEDUC durante a gestão Evandro Almeida, a organização do
Diálogos Pedagógicos 2020
preparou uma programação
especial voltada para as famílias franciscanas. Trata-se do
Diálogos com a Família, que
acontece na quinta-feira, 13 de
fevereiro, às 08h, no auditório 02 de Julho/SEDUC.
De acordo com o secretário da Educação Marivaldo do
Amaral, “o objetivo da inclusão das famílias dos estudantes em nosso Diálogos Peda-

gógicos é, exatamente, trazer
mães, pais e responsáveis
para uma parceria com a Secretaria da Educação do município no processo de educação dos seus filhos, nossos estudantes. Pesquisas provam
que as escolas nas quais as
famílias estão presentes, a
educação da qual a família
participa tem desempenho
melhor. Nossa perspectiva é
trabalhar a qualidade da
Educação, tratando ela como
responsabilidade da Prefeitura, através de seus profissionais, mas também das famílias. Nosso objetivo é que a
formação de nossas crianças
e jovens seja da melhor maneira possível, para que eles
possam construir um projeto
de vida com segurança, estabilidade e em uma direção
que lhes dê autonomia para
a vida”.
O público-alvo da atividade são os pais, mães e responsáveis pelos estudantes matriculados na Rede Municipal de
Ensino. Em um encontro com
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o secretário da Educação Marivaldo do Amaral, que abordará os programas e projetos
da SEDUC, também serão
apresentados os profissionais
envolvidos no Atendimento
Educacional Especializado da
Rede: Psicopedagogos, Professores de Libras, Professores de Educação Especial, Psicólogo Escolar e Fisioterapeuta.
A proposta do Diálogos
com a Família é estimular o
acompanhamento dos estudantes por seus familiares,
durante suas vidas escolares,
a fim de estimular, ainda
mais, os processos de ensino
e aprendizagem.
No último dia do Diálogos
Pedagógicos 2020, sexta-feira
(14), o encontro do secretário
da Educação será com os servidores da SEDUC, profissionais que se dedicam durante
todo o ano para que a gestão
possa oferecer uma Educação
de excelência para seus munícipes.
Por Sophia Mídian

Ivana Bastos
é empossada
presidente da
Unale
A nova diretoria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE) foi
empossada nesta segunda-feira
(10), em Brasília. A Unale é uma
organização estratégica, é formada por 1059 deputados estaduais, e atua no fortalecimento
e modernização da ação legislativa, em defesa da sociedade, e
da pauta municipalista.
A nova presidente da Unale
é a deputada estadual baiana
Ivana Bastos (PSD). Ela disse
que seu mandato irá incentivar
a renovação, a inovação e o empreendedorismo, na busca de
um futuro cada vez melhor para
o país. “Um dos nossos desafios
é aproximar o jovem da política
e criar mecanismos de inserção
e integração deles com as novas
tecnologias, além de ofertar
meios de dar voz à juventude”,
explicou.
A deputada Fabíola Mansur
(PSB) assumiu a Secretaria da
Unale na Bahia, posto que era
ocupado por Ivana, antes de ser
eleita presidente. “A Unale é
uma instituição importantíssima e eu tive a alegria de me tornar secretária. Desejo a minha
amiga Ivana Bastos muito sucesso à frente da organização,
que está em ótimas mãos”, declarou.

FENATRAD protesta
contra declaração do
ministro da Economia,
Paulo Guedes
A Federação Nacional das
Trabalhadoras Domésticas
(FENATRAD) repudia veementemente a última declaração do ministro da Economia,
Paulo Guedes, nesta quartafeira (12), onde comemorou o
aumento do dólar, pois a moeda a “R$ 1,80 permitia a doméstica ir à Disney”.
“Trata-se de uma declaração extremamente preconceituosa e infeliz. Como um representante do alto escalão do
Governo Federal pode emitir
uma fala discriminatória contra uma classe tão importante para a sociedade? As domésticas contribuem para a
economia mundial. Somos representantes da classe trabalhadora, e temos o direito de
gastar o dinheiro como desejar”, afirma Luiza Batista, presidenta da Federação.
Ela também frisou que esta
situação colocada pelo ministro não condiz com a realidade da categoria.

“Com o salário que recebe
uma doméstica neste país, a
viagem á Disney só ocorre se
for acompanhando os empregadores, para tomar conta de
seus filhos. Ou seja, a viagem
é a trabalho. O salário mal dá
para garantir uma cesta básica, nem mesmo financiar um
momento de lazer com a sua
família”, frisou a dirigente sindical.
A secretária-geral da federação, Creuza Oliveira, por sua
vez, afirmou que “é uma declaração embutida de muito
preconceito, discriminação e
infeliz. Segundo a dirigente
sindical, o ministro deveria
respeitar a classe trabalhadora. “É um absurdo um ministro da Economia falar tal asneira. Poucos dias depois de
chamar os servidores de parasitas, esse cidadão choca de
novo o país falando tamanha
besteira”, protestou Creuza
Oliveira.
Fonte: ASCOM/FENATRAD

Mauro Cardim reivindica a
construção do Centro de
Convenções em Lauro de Freitas

Gestão municipal de São Francisco do Conde
anuncia assinatura de mais uma ordem de serviço!

O presidente do Instituto Metropolitano de Desenvolvimento Social e empresário,
Mauro Cardim, reivindica
junto ao governo do Estado a
construção do Centro de Convenções em Lauro de Freitas.
O governador Rui Costa cogita construir o Centro
Estadual no Comércio, Cidade Baixa. A ideia é viabilizar o
equipamento do Estado em
uma Parceria Público-Privada
(PPP). Inclusive, empresários
espanhóis já manifestaram interesse no negócio.
Para Mauro Cardim, Lauro de Freitas é a melhor opção,
pois é o “portão de entrada da
Estrada do Coco. O Centro de
Convenções é um indutor de
Desenvolvimento Econômico
regional”, frisou o empresário.
“Na medida que em Salvador já tem um Centro de Convenções, creio que é melhor

É o Monte Recôncavo que dessa vez receberá os benefícios
de mais uma ordem de serviço realizada pela gestão Evandro Almeida, através da Secretaria Municipal da Educação
– SEDUC e da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos – SEPROJE. A ação acontecerá no dia 17 de fevereiro,
próxima segunda-feira, às 9h
da manhã.
A cerimônia dará início, oficialmente, à ampla reforma da
Escola Municipal Duque de
Caxias, que passará de
4.393,35 m² de área construída para 5.187,35 m².
A obra contempla a implantação de refeitório, sanitários masculino, feminino e
P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais), nova cozinha, higienização, despensa e
depósito de material de limpeza, ar condicionado em todas

Emp. Mauro Cardim
para a economia da Região
Metropolitana, a instalação do
equipamento em Lauro de
Freitas. Trata-se de uma cidade ao lado do Aeroporto, um
paradisíaco balneário ao lado
da capital, lugar acessível e
que oferece todos os serviços
para receber turistas e congressistas. Além disso, temos
área para a sua instalação,
como exemplo, no entorno da
Via Metropolitana, por exemplo, entre outros”, disse Cardim.

Por Sophia Mídian Bagues

Prefeito Evandro Malmeida assina Ordem de Serviço
as salas, acessos P.N.E., sala cação de São Francisco do
da coordenação e passarela de Conde são as péssimas condiintegração coberta dos três ções físicas das nossas escolas.
módulos.
Esses prédios de 30 a 40 anos
Esta ação faz parte do pla- atrás não representam o que
no estratégico da gestão Evan- nossos estudantes e profissidro Almeida, com o aprimora- onais merecem. A assinatura
mento da infraestrutura edu- dessa ordem de serviço é mais
cacional do município. “Um uma ação que visa resolver
dos maiores desafios da Edu- esse problema, é mais uma

conquista do povo franciscano que irá beneficiar diretamente a comunidade quilombola do Monte Recôncavo. A
Escola Duque de Caxias passará por uma ampliação e reforma completas, tornando-se
uma unidade escolar de tempo integral à altura dos nossos estudantes”, comemorou o
secretário Marivaldo do Amaral.
Ainda segundo Marivaldo
do Amaral, “o prefeito Evandro Almeida entende que a
qualidade física das escolas
influenciam diretamente na
qualidade da aprendizagem,
por isso esta é uma prioridade da gestão”.
A ampliação e reforma da
Escola Duque de Caxias acontecerá por etapas, a fim de não
prejudicar o funcionamento
da unidade escolar durante o
ano letivo.

Secretário de Finanças de Candeias
apresenta prestação de contas do
3º quadrimestr de 2019
Foi apresentada na manhã
desta sexta-feira (28), a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019, da Prefeitura
de Candeias. A audiência pública, que aconteceu na Sala
Vip da Casa Legislativa, foi
realizada pelo Secretário de
Finanças, Camilo Pinto, aos
Vereadores da Câmara do
Município, imprensa e cidadãos presentes no local. O secretário demonstrou como se
comportaram as despesas públicas entre os meses de setembro a dezembro de 2019,
obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Com papel de transparecer
as contas do município, o Secretário de Finanças, trouxe
todo o demonstrativo de contas do terceiro quadrimestre
do ano. Os presentes tiveram

a oportunidade de conhecer os
números da arrecadação municipal e a aplicação dos seus
recursos públicos em investimento e manutenção do município, além de tirarem dúvidas referente a administração
financeira local.
Lei de Responsabilidade
Fiscal
O Art. 9°, §4° da Lei de
Responsabilidade Fiscal exige
que “Até o final dos meses de
fevereiro, maio e setembro, o
Poder Executivo demonstrará
e avaliará o cumprimento das
metas ficais de cada quadrimestre, em audiência pública
na comissão referida no §1° do
Art. 166 da constituição ou
equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais”.
Por Jeferson Fock

Georgem Moreira da Silva / CRC 15210 - BA

#Escrita Contábil #Fiscal #Pessoal
Rua Santo Antônio Esquina com a 13 de Maio, 1º Andar / Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Ba.
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Empresa de Engenharia em Candeias oferece
serviços de estabilizante de solos e energia solar

A LUARVILLE- WR Engenharia e Consultoria, empresa situada em Candeias, especializada em obras de construção civil, consultoria imobiliária, terraplanagem, drenagem e que atua, fortemente na
estabilização de bases com solos argilosos, agora também
aposta pesado, e ao custo que
cabe em seu bolso, na “ENERGIA SOLAR”.

Estabilizantes de solos
argilosos
O Estabilizantes de Solos
“TerraZyme” é de suma importância para estabilizar as
bases argilosas, da nossa região, em estradas vicinais e
pátios de empresas de transportes e industrias que demandam de grandes cargas,
com um custo bastante reduzido, por corrigir e aproveitar
o próprio solo argiloso sem
precisar retirá-lo do local ou
substitui-lo.
É comum nos Departamentos de Estradas de Rodagem, sejam Estaduais ou Federais, prever cerca de 4% a
5% do orçamento governamental anual para gastos em
projetos de manutenção de
estradas. Na prática, atualmente, em países subdesenvolvidos, de baixa renda per
capita, a quantia real despendida aproxima-se dos zeros
(0,0%) por cento, segundo informações da própria TerraZyme.
A Agência de Comércio e
Desenvolvimento dos Estados
Unidos da América (TDA USA Trade and Development
Agency) completou recentemente um estudo sobre orçamento rodoviário em sete (7)
países do Sudeste Europeu,
concluindo: “Enquanto uma

média de 4% dos orçamentos
governamentais existentes era
requerido para manter malhas
rodoviárias primárias e secundárias em condições adequadas, na realidade menos do
que 1% era despendido. Na
maioria dos países da região
os fundos insuficientes eram
gastos na manutenção básica
das estradas”.
“A falta de manutenção
leva a necessidade de completa reconstrução, resultando
num ciclo de reposição financeira mais onerosa” (Ver Europe Transport and Energy
Projects – Conference Briefing Book, 01 Sept . de 2000)
As principais agroindústrias existentes em áreas onde se
sofreu a perda de centenas de
milhões de dólares, e que dependiam de reinvestimento,
questionaram se as principais
pontes e estradas responsáveis pelo escoamento de seus
produtos aos portos e centros
consumidores poderiam ser
reconstruídas em tempo e
com características de durabilidade”.
“Baseado na experiência
da USAID, o uso de um produto estabilizante de solo cria
uma superfície de rolagem altamente resistente, com a mínima necessidade de manutenção”.
Banco Mundial
Em reconhecimento aos
benefícios proporcionados
pelos produtos estabilizantes
de solos na construção e restauração de estradas, o Banco
Mundial está atualmente financiando o Projeto com
Agentes Estabilizantes de Solos BIRF 3685-PA na República do Paraguai. O objetivo do
Projeto é o de restaurar 5.000

Vereador Pedro Godinho
comemora segunda etapa
da requalificação do bairro
de Ondina

O vereador Pedro Godinho
(MDB) comemorou a conclusão das obras de requalificação da segunda etapa
da nova orla de Ondina.
“Nos meus mandatos de
vereador sempre lutei por
diversos bairros e também
pelos moradores dos bairros de Ondina e Barra. Inclusive, já fiz projetos no
sentido de solicitar obras
de requalificação na região”, afirma o parlamentar. “Louvável está importante iniciativa do prefeito
ACM Neto e do vice-prefeito e secretário Bruno Reis”,
comemorou.
Os trechos requalificados nesta etapa têm pouco
mais de 1,6 km, e vão da
Praça das Gordinhas (Eliana Kértesz) até a Praça
Orugan e do restaurante
Sukiyaki até a Curva da Paciência. As intervenções
envolveram colocação de
novo asfalto e passeio em

Vereador Pedro Godinho

concreto, ciclovia, meio-fio
em granito, iluminação em
LED, drenagem e requalificação da Praça das Gordinhas.
Com as obras, a mobilidade urbana melhora na
região. A Praça das Gordinhas conta agora com um
binário até a Rua Sabino
Silva. A marginal da Avenida Oceânica tem agora sentido único na direção Rio
Vermelho-Barra. Já a avenida terá sentido único na
direção Barra-Rio Vermelho.
Por Pedro Castro

Km de estradas rurais especificamente com estabilizantes
de solos.
Para ser qualificado para o
programa da USAID um estabilizante de solos deve ser produzido nos EUA, ter sido utilizado em vários países e aplicado em mais de 500 Km. Necessita ser diluível em água,
ambientalmente correto, ter
um baixo custo de aplicação
bem como requerer equipamentos de construção rodoviária convencionais para ser
aplicado. O estabilizante deve
também ter um custo/efetividade favorável e ter por parte
do seu produtor um suporte
técnico claramente definido e
compreendido.
Um agente estabilizante
deve incrementar acentuadamente a capacidade de suporte CBR de solos a serem aplicados como camadas estruturais de estradas. Em estradas
de terra deve reduzir a formação de panelas, corrugações,
afundamento nas trilhas de
rodas e erosão; além disso
deve proporcionar uma economia de mais de 70% nos
custos de manutenção. Em
estradas pavimentadas deve
reduzir o custo de construção
em mais de 30% através do
uso e melhoria dos solos existentes ao longo da própria
obra, bem como evitar ou diminuir a necessidade de importar materiais mais nobres
como brita e solos de qualidade.
Face ao compromisso da
administração do USAID em
gerenciar a necessidade de se
obter tecnologia de reconstrução rodoviária durável e razão
custo/efetividade adequada,
um produto foi selecionado
para um extensivo uso e acei-

tação internacional nos seus
projetos de restauração - TerraZymeÒ Estabilizador de
Solo.
Agora Candeias tem
Energia Solar
A energia solar deve quadruplicar no Brasil até 2029,
segundo o Ministério de Minas e Energia.
A matriz energética brasileira já mostra sinais de transformação e, até 2029, a geração hidráulica reduzirá significativamente, correspondendo por 42% do total produzido, abrindo espaço para forte
participação das fontes solar
e eólica. As estimativas constam do Plano Decenal de Expansão de Energia 2019-2029,
divulgado no dia 11 de fevereiro pelo Ministério de Minas e
Energia (MME), que ainda
prevê um investimento de R$
2,34 trilhões até 2029 no setor para acompanhar o crescimento da demanda no país.
A LUARVILLE agora traz
para Candeias a energia solar
fotovoltaica. A empresa garante que consegue diminuir
o valor da conta de energia em
até 95% com o uso de inversor e módulos fotovoltaicos
para transformar a luz do sol
em energia consumível nas
residências, comércios e indústria.
O Engenheiro Civil, Waldir
Rios, possui 32 anos de experiência na área de construção
civil e já atuou em oito estados brasileiros como construtor e consultor de obras. Ele
diz que a chegada do seu filho,
Felipe Rios, que também é
engenheiro civil, veio para
agregar valor tanto para a
empresa quanto para a cidade de Candeias, visto que o

A LUARVILLE chega pra revolucionar o mercado de
Energia Solar e Empermeabilizantes de Solos
mercado da energia solar ainda é muito defasado na região,
tornando inviável e muito
caro realizar um projeto de
energia solar em residências,
comércio ou indústria.
A empresa diz que graças
a parceria feita com vários
bancos é possível o cliente financiar seu projeto de energia
solar sem a necessidade de investir dinheiro algum: Tudo é
financiado pelo banco, tanto o
equipamento quanto a instalação. E o melhor de tudo é
que o valor do financiamento
fica equivalente com o valor
que já é pago na conta de energia, onde o cliente estará trocando o pagamento da conta
de energia pelo pagamento do
financiamento. A vantagem
disso é que após o término do
financiamento o cliente só irá
pagar a taxa mínima de disponibilidade de rede a concessionaria de energia. Felipe ainda explica que o financiamento pode ser feito por até 6
anos, com carência de 6 me-

ses e que geralmente a parcela do financiamento é menor
que o pago todo mês a concessionaria de energia.
Com todos esses ventos favoráveis, a LUARVILLE diz
está ansiosa para iniciar os
projetos de energia solar em
Candeias e prevê uma alta demanda de clientes pois, a região é uma das melhores áreas de irradiação solar do mundo, o que torna muito mais
barato os custos do sistema
solar.
A LUARVILLE está localizada às margens da Rodovia
BA 522 - Frente Faculdade
UniJorge, nº 4955. Entre em
contato com a empresa e solicite seu orçamento ou consulte suas dúvidas, ligando para
os Tels.: (71) 99264-8444 /
(71) 99910-9390 ou enviar
uma cópia da sua conta de
energia
por
e-mail:
feliperios@luarville.com.br/
waldir@luarville.com.br; ou
ainda agendar uma visita.
Por Felipe e Valdir Rioas

Maira Lins pede passagem para o samba no
carnaval de Salvador e Madre de Deus
Com firmeza nos passos e potencia na voz, Maira Lins marca presença em mais um carnaval de Salvador. E depois de
mais um ano de sucesso no
Furdunço 2020 com seu Boteco Elétrico e a Oficina dos
Sons, a cantora chega ao Centro Histórico no próximo sábado de carnaval, dia 22, às
19h. No domingo, dia 23, Maira estará em Madre de Deus,
às 19h, no Madre Folia.
Este ano o Boteco, além de
Elétrico está Sustentável, a
cenografia foi produzida com
material reciclado, com papietagem, artesanato com garrafas pet e cápsulas de café
expresso. Até o figurino da
cantora usa o conceito de
moda sustentável, a exemplo
da saia, que um dia foi uma
cortina. A intenção é mostrar
que ser criativo diminui resíduo, e assim, com o olhar no
futuro caminhar no carnaval
2020.
Maira Lins apresenta
um trabalho alegre e empolgante com músicas regionais,
muito samba, e a mistura brasileira e baiana de músicas de
Clara Nunes, Caetano Veloso,
Roque Ferreira, Walmir Lima,
Xande de Pilares, além de jo-

Poliana Coelho”, convida a
cantora.
Programação
E anda tem mais de Maira
Lins neste sábado (22), no
Centro Histórico. Antes do
circuito do Boteco pelas ruas
do Terreiro de Jesus, a cantora se apresenta com a Banda
Compassos e Serpentinas, às
17h, no Pelourinho. No domingo, dia 23, Maira estará
em Madre de Deus, às 19h, no
Madre Folia. E na segundafeira, 24, volta a Salvador,
para mais uma festa no centro, desta vez na Praça da Cruz
Caída, na Praça da Sé.

Maira Lins deu um show em Madre de Deus
vens compositores como Pablo Cândido, artista mineiro
de quem canta a canção que
representa o conceito do seu
desfile, “Virá em Dobro”. O
Boteco Elétrico é o microtrio
que homenageia o templo
musical e boêmio do samba,
do batuque e do morro.
”O Boteco Elétrico é meu
palco, minha libertação, meu
brinquedo, pois quando percebo o quanto já foi árduo e
difícil desbravar um caminho

próprio, nada compromete
minha alegria em vê-lo desfilar, meu fôlego e minha criatividade”, diz Maira.
Esse é o verdadeiro Boteco, um desfile em forma de
festa, que canta o samba brasileiro. “Cola com a gente na
pureza e na verdade de brincar carnaval, porque, além
disso, tenho comigo a banda
mais companheira e incrível
da Bahia, a batucada da Oficina dos Sons, comandada por

Maira Lins
Além de integrar a Banda
Compassos e Serpentinas, e o
grupo “PUMM - Por Um Mundo Melhor”, Maira é protagonista do espetáculo infantil, “A
Mulher que Matou os Peixes”,
baseado na obra de Clarice
Lispector, que já se apresentou em Salvador, em feiras literárias e em novembro e dezembro de 2019, fez temporada do Centro Cultural Banco
de Brasil de São Paulo
(CCBB), durante a mostra
Nacional de Teatro para crianças grandes e pequenas.
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O Candeeiro

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

BARÃO EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo de empresas administrado pelo experiente
empresário Walfredo Barão Melo Teixeira, que atua em Candeias e em toda região
nos mais diversos setores da economia, sempre com profissionalismo,
competência e responsabilidade. Está presente na Construção Civil, no setor de
Terraplanagem, no ramo de Hotelaria e na locação de máquinas e
equipamentos pesados. São mais de 40 anos de bons serviços prestados no estado da Bahia

RESTAURANTE

O Braseiro

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

A Melhor
Comida a
Quilo da
Região

Rua Treze de Maio, Esquina com a Santo Antônio1º Andar / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Ba.

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

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
- Ar Condicionado Travas Elétricas
Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas Alinhamento de Balanceamento
Rua Teixeira de Freitas Esquina com a Rio deJaneiro Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Ba.

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

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

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

Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo
Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Peças para todas as marcas de veículos

#Baterias#Extintores#Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas
BA 522 - Km 08 / Fone: (71) 3601-3923
Candeias-Bahia

