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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

A Campanha Natal 
de Luz Candeias 2021 
promovida pela CDL 
tem total apoio da 
Prefeitura Municipal

A prefeitura de Candeias e a 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL-Candeias) firmaram 
uma parceria para a realização 
do tradicional Natal de Luz 

Candeias, que esse ano terá 
o apoio total e exclusivo do 
Poder Púbico. A assinatura 
do Termo de Convênio de Ex-
clusividade entre a Prefeitura 

Municipal e a CDL aconteceu no 
último dia 29 de novembro, no 
Paço Municipal.

Na oportunidade, o prefeito 
Pitágoras Ibiapina e a vice-

prefeita, Marivalda da Silva, 
receberam a presidente da 
CDL Marivete Machado, que 
assinou o termo de parceria, 
representando a entidade. 
Estiveram presentes ao ato, o 
comandante da 10ª Compa-
nhia Independente da Polícia 
Militar – 10ª.CIPM/BA, Major 
Márcio Sousa, Secretários 
Municipais, servidores da Pre-
feitura, membros da imprensa 
local, além de outros diretores 
da CDL e representantes do 
comércio. 

Agradecida com a parceria, 
a presidente da CDL, Mari-
vete Machado, enalteceu a 

importância da realização da 
campanha 2021. “Essa é uma 
campanha robusta, com apoio 
total e exclusivo do poder pú-
blico. A Prefeitura que sempre 
apoiou com uma parte do 
capital, nesse ano, vai apoiar 
com 100% do investimento” 
comemorou.

Lançamento oficial
O lançamento oficial da 

Campanha Natal de Luz Can-
deias 2021, que chega a sua 
16ª. edição, teve como Mestre 
de Cerimônia a jornalista Ma-
riana Machado e aconteceu no 
último dia 01 de dezembro no 

O prefeito Pitagoras Ibiapina e a presidente da CDL, Marivete Machado, 
assinaram o termo de parceria ao lado da vice-prefeita Marivalda Silva, da 
secretária de Indústri e Comércio Ana Paula Soares e da vereadora Ró Salomão

Cine Teatro Candeias, contan-
do com a presença dos direto-
res da Câmara de Dirigentes 
Lojistas, autoridades locais 
e empresários do comércio, 
que foram recepcionados pela 
presiente da CDL Marivete 
Machado.

Os comerciantes têm até o 
dia 15 de janeiro para entregar 
os cupons dos participantes, já 
que no dia 16, será feito na praça 
Dr. Guaberto Dantas Fontes o 
sorteio, que terá no 1º prêmio 
um carro Zero KM.

A cada 100 reais em com-
pras, o consumidor terá direito 
a um cupom. 

Simões Filho ganha centro de UTI

A cidade de Simões Filho 
contou com a entrega do seu 
primeiro centro de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 

O ato foi realizado no último 
dia 6 de dezembro. O Centro 
de UTI – Ajurimar Tolentino 
Oliveira dos Santos conta 

com dez leitos e já está devida-
mente equipado para entrar em 
funcionamento.

A UTI foi construída com 
recursos próprios da Prefei-
tura e possui diversos equi-
pamentos e mobiliários, en-
tre eles cardioversores com 
monitoramento, monitores 
multiparamétricos, raio-x mó-
vel digital, camas hospitalares 
e carro de emergência, além 
dos equipamentos que darão 
suporte às atividades, como o 
tomógrafo e mamógrafo.

“A prestação de serviços 
de saúde de qualidade para o 
cidadão é uma prioridade da 
nossa gestão. Este é mais um 
importante equipamento para 
atender a nossa população”, 
afirmou o prefeito Dinha To-
lentino (MDB).

Prefeito Bruno Reis se compromete 
a assinar convênio com o Martagão

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

Leia ainda nesta edição
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Durante a visita dos ministros 
da Saúde e Cidadania ao Mar-
tagão, o prefeito Bruno Reis 
atendeu a um pedido feito 
pelo presidente da Liga Álvaro 
Bahia Contra a Mortalidade 
Infantil (mantenedora do Hos-
pital), Carlos Emanuel Melo. O 
chefe do Executivo municipal 
se comprometeu a assinar, 
nas próximas semanas, um 
convênio com o Martagão 
para viabilizar um recurso do 
Fundo Municipal de Saúde 
para ser utilizado para o início 
do Programa de Transplante 
Hepático da Instituição.O prefeito Bruno Reis discursou na soleniade no 

Hospital Martagão Gesteira ao lado dos ministros 
Marcelo Queiroga (Saúde) e João Roma (Ciadania) Página 5

A UTI foi construída com recursos próprios da Pre-
feitura e está equipada com cardioversores com mo-
nitoramento e monitores multiparamétricos
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Por Vladimir Nascimento

Por José de Paiva Netto

ContinuaçãoO mundo nasceu com a música

Há muitos conceitos sobre a música. Refletindo a 
respeito dos períodos em que se vem decisivamente 
manifestando pelas eras, podemos concluir que ela 
existe desde antes dos tempos. De fato, é instru-
mento dessa grande obra-prima do Pai Celestial: o 
Universo, ou os Universos.

Ao lermos os capítulos iniciais do Gênesis mo-
saico, sentimos a forte harmonia nascida do surgimento dos rios, 
das árvores, dos animais, da separação das terras, da expansão 
dos mares e da própria formação do nosso Espírito Eterno. 
A partir daí, é possível estabelecer diversos e significativos 
momentos em que a música se casa com a história das muitas 
civilizações e correntes de pensamento que dão vida ao planeta. 
Uma nota musical pode salvar muitas vidas. A música elevada 
é um instrumento da Fortaleza chamada Deus! A boa música é 
um elo inquebrantável que une a criatura ao Criador.

Diante disso, temos a noção exata de que o pulsar da Vida, 
o Bem, a Solidariedade, o Respeito e a Caridade são igualmente 
melodias sublimes, sons, ritmos que afinam nossos pensa-
mentos, palavras e ações pelo diapasão da Justiça e do Amor 
Divinos.

Deus em cada criatura
Aproveito o ensejo para agradecer a correspondência que 

recebi da professora Adriane Schirmer, de São Paulo/SP, na 
qual comenta sobre minha modesta produção: ”Gostaria de 
parabenizá-lo por suas melodias. Tocam profundamente 
nossa Alma e despertam em nós os melhores sentimentos. 
Valem por uma súplica, uma oração ao Pai Celestial. 
Quando as entoamos, sentimos, tal qual nos momentos de 
prece, o coração limpo. E, quando isso acontece, vemos 
Deus em cada criatura, em cada planta, em cada pôr do 
sol... Assim, de coração limpo e Alma ajoelhada, nos tor-
namos aptos a aprender a amar sem imposições, a amar 
com o Amor de Jesus”.

Música e medicina
Grato, leitora Adriane, inclusive por me ter encaminhado 

o belo texto de apresentação da obra O Médico, de Rubem 
Alves (1933-2014):

 “Instrumentos musicais existem não por causa deles mes-
mos, mas pela música que podem produzir. Dentro de cada 
instrumento há uma infinidade de melodias adormecidas, à 
espera de que acordem do seu sono. Quando elas acordam e 
a música é ouvida, acontece a Beleza e, com a Beleza, a ale-
gria. O corpo é um delicado instrumento musical. É preciso 
cuidar dele, para que ele produza música. Para isso, há uma 
infinidade de recursos médicos. E muitos são eficientes. Mas o 
corpo, esse instrumento estranho, não se cura só por aquilo que 
se faz medicamente com ele. Ele precisa beber a sua própria 
música. Música é remédio. Se a música do corpo for feia, ele 
ficará triste – poderá mesmo até parar de querer viver. Mas se 
a música for bela, ele sentirá alegria e quererá viver. Em outros 
tempos, os médicos e as enfermeiras sabiam disso. Cuidavam 
dos remédios e das intervenções físicas – bons para o corpo – 
mas tratavam de acender a chama misteriosa da alegria. Mas 
essa chama não se acende com poções químicas. Ela se acende 
magicamente. Precisa da voz, da escuta, do olhar, do toque, 
do sorriso. Médicos e enfermeiras: ao mesmo tempo técnicos e 
mágicos, a quem é dada a missão de consertar os instrumentos 
e despertar neles a vontade de viver...”

Fica aqui então minha homenagem aos bons músicos, bons 
criadores de instrumentos musicais e, é claro, aos bons médicos 
e enfermeiras.

Vencendo as diferenças 
O dia 25 de junho marca a adoção pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) da Declaração e Programa de Ação 
de Viena (1993). Consta lá, entre seus 100 tópicos, que ”a 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos considera a 
educação, o treinamento e a informação pública na área 
dos direitos humanos elementos essenciais para promover 
e estabelecer relações estáveis e harmoniosas entre as 
comunidades e para fomentar o entendimento mútuo, a 
tolerância e a paz”.

Sabemos que muito falta fazer para vermos todos os objetivos 
desse memorável documento integralmente cumpridos. Daí 
meu empenho de sempre apresentar também nossa modesta 
colaboração.

Aliás, no tocante ao entendimento geral de povos e nações, 
como escrevi em meu livro Reflexões e Pensamentos — Dialética 
da Boa Vontade (1987) e anteriormente no Jornal da LBV (ja-
neiro de 1984): (...) quando falamos na união de todos pelo bem 
de todos, alguns podem atemorizar-se, pensando em capitulação 
de seus pontos de vista na enfadonha planura de uma aliança 
despersonalizada, o automatismo humano deplorável. Não é 
nada disso. Na Democracia, todos têm o dever (muito mais que 
o direito) de — honestamente (quesito básico) e com espírito 
de tolerância — enunciar seus ideais, sua maneira de ver as 
coisas. Entretanto, ninguém tem o direito de odiar a pretexto de 
pensar diferente nem de viver intimidado pela mesma razão. Já 
dizia Gandhi (1869-1948) que ”divergência de opinião não deve 
ser jamais motivo para hostilidade”. E foi por nisso acreditar 
que, com certeza, o Mahatma se tornou o personagem principal 
da independência do seu povo.

É ainda do sábio indiano esta notável afirmativa, quanto 
à necessidade de se fomentar a Cultura de Paz nos corações 
para vencer as animosidades entre os diferentes: ”Que seus 
pensamentos sejam positivos porque eles se transformarão 
em palavras. Que suas palavras sejam positivas porque elas 
se transformarão em ações. Que suas ações sejam positivas 
porque elas se transformarão em valores. Que seus valores 
sejam positivos porque eles determinarão seu destino”.

Mesmo que diferentes
Destino traz à mente o fulgor das crianças nas quais pen-

samos, ao nos empenharmos em levar-lhes uma cultura de 
Paz por meio da educação intelectual aliada ao afeto. E lhes 
apresento o resultado desse esforço, quando benfeito, nas 
palavras, na ocasião, de um Soldadinho de Deus (carinhosa 
maneira de nos referirmos às crianças, na LBV), que cresceu 
sob as asas da Pedagogia do Afeto, bandeira de vanguarda 
de nossa lide legionária. Letícia Tonin tinha 7 anos quando 
disse: ”O Amor é maior do que tudo, mesmo que as pessoas 
sejam diferentes”.

O aumento do BULLYING 
na sociedade 

Bullying é um termo muito difundido atualmente para con-
ceitualizar atos de violência física ou psicológica, intencionais 

e repetidos, praticados por um ou mais in-
divíduos contra outro vulnerável, indefeso, 
fragilizado e, muitas vezes, sem condições 
de se defender.

Como a maioria dessas práticas violentas 
acontece entre crianças e adolescentes, o am-
biente mais propício para surgir essas práticas 
violentas é a escola. Todavia, faz-se necessário 
frisar que, apesar da recente disseminação do 
termo, o Bullying é uma prática covarde que 

sempre existiu em vários espaços, épocas e lugares.
A pressão exercida sobre a vítima é tão forte que ela tem al-

tas chances de desenvolver transtornos de humor, transtornos 
alimentares, distúrbios de sono e/ou transtornos de ansiedade 
em algum momento da vida, e que podem minar todas suas 
bases de confiabilidade, bem como prejudicar relacionamentos 
posteriores com outras pessoas.

De fato, os pais e educadores precisam estar atentos a pos-
síveis indícios de que a criança ou adolescente estejam sendo 
vitimizados, pois grande parte destes não reage ou fala sobre a 
agressão sofrida, dificultando ainda mais a intervenção preco-
ce. Daí a importância dos pais criarem desde cedo um laço de 
afetividade com os filhos, possibilitando uma confiança mútua 
e necessária para o desenvolvimento sadio dos mesmos.

Da mesma forma, é necessário identificar desde cedo os 
possíveis agressores, com o intuito de impedir danos maiores 
no futuro. Geralmente, o que move esses atos de Bullying é a 
intolerância, seja ela racial, religiosa, comportamental ou da 
esfera sexual. E se, pais, responsáveis, educadores, não esti-
verem atentos poderão estar contribuindo para o surgimento 
de um novo Hitler, líder alemão que via sua “raça” e seu povo 
como puros e perfeitos, devendo ser eliminados todos os que 
não fossem.

Ninguém nasce mau geneticamente. O ser humano é um 
ser social e, por isso, é influenciado e sofre influências da 
sociedade. Assim, pais que não limitam seus filhos nos seus 
desejos e gostos, acabam lhes dando muito poder. E poder 
significa capacidade de ter possibilidades, ou seja, confere 
a criança ou adolescente desde cedo uma potência capaz de 
se sentirem seres imbatíveis e invulneráveis, sem nenhuma 
conduta moral que os regulem.

Mais uma vez percebe-se a imensa eficiência que pode ter a 
ferramenta educacional. É como se fosse uma agulha invisível 
que costurasse todas as ideias de respeito, benevolência e tole-
rância no desenvolvimento psíquico do indivíduo em formação. 
E o Bullying é uma confirmação de que essas raízes não foram 
construídas e/ou solidificadas. Portanto, combater esse mal é 
uma obrigação de todos, principalmente dos que não querem 
contribuir com a extinção da humanidade.

Além de exercer o mandato 
na presidência do Legislativo 
Municipal com transparência e 
a participação dos seus pares, o 
presidente Silvio Correia tam-
bém faz uma gestão de mudan-
ças na aparência do prédio da 
Câmara de Vereadores. 

Recentemente, as instala-
ções do prédio recebeu uma 
pintura nova, os jardins estão 
sendo frequentemente lim-
pos e a manutenção é feita 
diariamente por uma equipe 
especializada.

“Temos a obrigação de dei-
xar e manter as dependências 
da Câmara Municipal a altura 
da importância dos nosso ve-
readores e visitantes”, afirma 
Silvio Correia, que vai comple-
tar em janeiro o seu primeiro 

Mudanças na estrutura da 
Câmara Municipal de Candeias

ano à frente da presidência da 
Casa do Povo.

Candidatura a deputado
Ele desconversa, mas na 

verdade o vereador Silvio 
Correia tem sido procurado 
por várias lideranças mu-
nicipais, querendo que ele 
seja candidato da deputado 
estadual nas eleições o ano 
que vem. “Sei que o nosso 
município precisa de um de-
putado atuante, que conheça 
os problemas da população, 
no entanto, no momento 
ainda não decidi se serei can-
didato. Fico muito satisfeito 
e honrado com a procura 
dos meus amigos e correli-
gionários me incentivando 
a me candidatar, mas ainda 
falta mais de um ano para as 
eleições e muita coisa ainda 
vai acontecer”, ponderou o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Candeias.

Enquanto não decide se 
será candidato a deputado 
estadual, o vereador Silvio 
Correia continua exercendo 
o seu mandato com o mesmo 
propósito de sempre, atender 
bem a todos aqueles que o 
procura e na presidência da 
Câmara continuar fazendo 
uma gestão com a participa-
ção dos seus pares.

Vereador Sílvio Correia

Candeias perdeu o seu 
representante na ALBA

Saudoso deputado Esta-
dual João Isidorio

Com a morte prematura do 
jovem deputado estadual João 
Isidório, de apenas 29 anos, ví-
tima de um acidente nas águas 
da Bahia-de-Santos, próximo 
ao município de Madre de Deus 
e que completou um mês no 
último dia 11 de dezembro, o 
município de Candeias ficou 
sem o seu legítimo represen-
tante na Assembleia Legislativa 
da Bahia.

Apesar de outros deputados 
eleitos terem sido votados em 
Candeias e que também podem 
ser considerados representan-
tes do município, no caso de 

João Isidorio é diferente, ele 
nasceu em Candeias e dedicou 
parte da sua vida às obras so-
ciais da Fundação Dr. Jesus, 
Instituição criada por seu pai, 
o deputado federal Pastor Sar-
gento Isidório e que já tirou 
milhares de jovens do mundo 
das drogas.

Como no próximo ano te-
remos eleições para renovar 
a Assembleia Legislativa e o 
Congresso Nacional, tomara 
que Candeias apresente can-
diatos com o mesmo perfil 
de João Isidorio, preocupado 
com o nosso município.

Por enquanto, se especula 
muito com relação a nomes, 
mas até agora nenhum polí-
tico lançou pré-caniddatura. 
Naturalmente que o deputa-
do federal Pastor Sargento 
Isidório deverá ser candidato 
à reeleição e pra deputado es-
tadual? Só tempo dirá, esperar 
pra ver.

De acordo com a coluna Vixe, 
do jornalista Osvaldo Lira, no 
Portal M!, integrantes do PT e 
partidos aliados fazem ques-
tão de propagar nos quatro 
cantos da Bahia que possuem 
mais de 320 prefeitos na sua 
base aliada. Esse verdadeiro 
exército é cortejado por todos 
os candidatos ao governo na 
próxima eleição. O ex-pre-
feito de Salvador, ACM Neto, 
já conseguiu reunir apoios de 
118 gestores baianos, dentre 
eles, os das sete maiores cida-
des do estado. No entorno do 
democrata o que se diz é que 
ele comemora os apoios à sua 
candidatura, mas que sabe 

Onda pró-ACM Neto e os prefeitos 

que não serão os prefeitos 
que vão garantir a vitória do 
próximo governador. Tanto 
que a estratégia no DEM é 
trabalhar para construir um 
movimento que embale uma 
onda popular pela alternância 
do poder. 

Será que a eleição vai polarizar?

O ex-prefeito já anunciou 
a pré-candiatura

O ex-governador Wagner
deve ser o canidato do PT

Faltando menos de um ano 
para as eleições gerais, quan-
do se elege o presidente da 
República, Governadores, Se-
nadores e Deputados Federais 
e Estaduais, aqui na Bahia até 

agora apenas três nomes são 
citados como candidatos ao Pa-
lácio de Ondina: O ex-prefeito 
ACM Neto, que inclusive já 
lançou a pré-candidatura; o 
ex-governador Jaques Wagner, 
que ainda não se lanço mais 
provavelmente será o candida-
to do PT e o ministro da Cida-
dania, João Roma, que deverá 
o candidato do presidente Jair 
Bolsonaro.

Nos bastidores os políticos 
dizem que acham que a elei-
ção vai ficar polarizada entre 
Wagner e ACM Neto. Será? Só 
aguarando pra ver.

Foto: Marcelo  Camargo/Ag. Brasil

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação ALBA

Foto: Jorge Bastos/Arquivo O Candeeiro

Pimenta na Política
Por José Eduardo

ocandeeiro@terra.com.br edu-
valenca@terra.com.br
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O vereador Dr. José Antonio 
(PTB) comemora a aprovação, 
na Câmara dos Deputados, 
do Projeto de Lei 1749/15, 
que tipifica o crime de injúria 
quando cometido em locais 
públicos ou locais privados 
abertos ao público e de uso 
coletivo. A proposta segue 
para o Senado.

A proposição, de autoria da 
deputada Tia Eron (Republi-
canos-BA) e do ex-deputado 
Bebeto, atribui pena de reclu-
são de 2 a 5 anos e multa para 
esse tipo de injúria se pratica-
da nesses locais. Atualmente, o 
crime de injúria por esses mo-
tivos existe apenas no Código 
Penal e prevê pena de reclusão 
de 1 a 3 anos e multa, sem fazer 
referência ao local onde ocorre 
como agravante.

“Parabenizo os 358 de-
putados que votaram a favor 
deste importante PL. Pro-
posições como essa trazem 
reparação e devolvem digni-
dade à vida dos negros deste 
país. É preciso mais políticas 
públicas para defender o povo 
negro de práticas tão cruéis 
como as da injúria racial e, 
principalmente, o racismo. 
Eu, como homem negro, me 
sinto honrado por esta pro-

Um projeto que apoia peque-
nos produtores vem transfor-
mando a realidade de famílias 
de Barreiras (BA). Com aporte 
anual de R$ 1,5 milhão, o 
programa Village, do Instituto 
Mosaic em parceria com The 
Mosaic Company Founda-
tion, desenvolve comunidades 
rurais por meio dos eixos 
assistência técnica, educação 
e acesso à água, contribuindo 
para o aumento de produtivi-
dade e renda das propriedades 
e da qualidade de vida dos 
beneficiados.

Só no primeiro ano de 
implantação, as 17 famílias 
atendidas pelo Village em 
Barreiras tiveram aumento 
de 230% em sua renda, como 
resultado de todo o trabalho 
de gestão e acompanhamento 
técnico diário das lavouras 
para produção de alimentos 
de forma sustentável e cons-
ciente. Para o segundo ano 
do programa, mais famílias 
das principais comunidades 
já estão em fase de seleção. 
E para 2022, há estudo para 
uma nova localidade.

O investimento está em 
linha com o compromisso da 
Mosaic Fertilizantes, mante-
nedora do Instituto Mosaic, 
de ajudar o mundo a produzir 
os alimentos de que precisa 
ao mesmo tempo em que 
promove o desenvolvimento 
mútuo e sustentável das co-
munidades. “Esse é o legado 
que queremos deixar para as 
gerações futuras. Por meio 
do Village, estamos olhando 
individualmente para cada 
família, nutrindo a terra des-
ses pequenos agricultores, 
investindo em educação, co-
laborando com a gestão de 
recursos hídricos, permitindo 
assim que seja criado um 
novo ciclo de empoderamento 
desses pequenos agriculto-
res e prosperidade nessas 
propriedades”, afirma o pre-
sidente do Conselho Delibe-
rativo do Instituto Mosaic, 
Arthur Liacre, que também é 
vice-presidente de Assuntos 
Corporativos, Estratégia e 
Sustentabilidade da Mosaic 
Fertilizantes. 

Além de aumento da pro-
dutividade e dos ganhos fi-
nanceiros, a iniciativa tem 
como objetivo estimular a 
diversificação de cultivos; ofe-
recer acesso à água, por meio 
da implantação de cisternas 
ou adequação do sistema de 

Programa Village transforma e desenvolve 
comunidades rurais em Barreiras

AGRICULTURA FAMILIAR Iniciativa global do Instituto Mosaic em parceria com o The Mosaic Company 
Foundation vem garantindo aumento na renda de pequenos produtores familiares da Bahia 

Por Fernanda G. Good
CDN / Foto: Arquivo

irrigação para um melhor 
abastecimento e disponibili-
dade de água; e fortalecer a 
educação no campo. “O tra-
balho da Mosaic Fertilizantes 
na transformação da produti-
vidade do campo também se 
amplia para mobilizar, apoiar 
e transformar a realidade 
dos pequenos produtores. 
É o alimento como fator de 
desenvolvimento nutricio-
nal e social. E o Village vem 
fazendo uma revolução no 
apoio aos pequenos agricul-
tores com assistência técnica 
rural e geração de riqueza no 
campo”, explica o diretor-
executivo do Instituto Mosaic, 
Paulo Eduardo Batista.

Até o ano passado, a agri-
cultura entre as 17 famílias 
beneficiadas era basicamente 
de subsistência. Com a asses-
soria do programa, a reali-
dade vem se transformando, 
com adoção de rotação de 
cultura e de técnicas de co-
mercialização, para que a 
produção excedente seja des-
tinada para o comércio local. 
“Eu não tinha renda nenhuma 
com o meu terreno, agora eu 
já consigo tirar R$ 250 por 
semana para o meu sustento. 
Aprendi muito, com a mão na 
massa junto”, conta Otacílio 
Filho, agricultor participante 
do Programa Village.

Na comunidade de Barrei-
ras (BA), a Escola Municipal 
Antonio Machado é a base 
educacional do programa e, 
como contrapartida, receberá 
uma horta acessível que con-
tará com um reservatório de 
água e kit de irrigação.

Geração de Riqueza no 
Campo

O Village é direcionado 
para produtores com até cinco 
hectares de terra de regiões no 
cinturão de pobreza da agri-
cultura. A cidade de Barreiras 
foi a primeira escolhida a rece-
ber o programa no Brasil pois, 
apesar de seu alto potencial de 
produção na agricultura fami-
liar, é carente de assessoria 
técnica rural.

A seleção leva em conta 
aspectos como acesso a água, 
área produtiva, potencial 
produtivo, abertura do pro-
prietário a receber orienta-
ções e conteúdo, desejo do 
proprietário em aumentar 
sua produção. Além da as-
sistência técnica e extensão 
rural, em cada propriedade foi 

realizado um diagnóstico para 
levantar as necessidades de 
infraestrutura para armaze-
namento de água e irrigação. 
A partir desse mapeamento, 
o projeto fez o investimento 
direto na propriedade, com a 
instalação de sistema de irri-
gação, sendo que em algumas 
propriedades houve a cons-
trução da cisterna (tanque de 
ferro-cimento).

Cada família recebe apoio 
e orientação por um ciclo 
de três anos, até que tenha 
independência e maturidade 
para continuar a gestão do 
negócio. 

No próximo ano (segundo 
do projeto em Barreiras), o 
produtor vai aprender a olhar 
para sua propriedade a partir 
de uma perspectiva de empre-
endedorismo. 

Nesse período, a equipe 
do Village apoia a busca de 
canais de comercialização, 
seja na comunidade, seja in-
gressando em programas e 
políticas públicas de compra 
de produtos da agricultura 
familiar. “A nossa produção 
antes era pequenina porque 
só plantávamos na época de 
chuva, mas apareceu o Village 
que nos orientou no cultivo de 
alho, feijão e milho, nos ensi-
nou como agir, plantar e ter 
uma produção maravilhosa. 
Agora tenho mais esperança 
no futuro”, conta Luzinete 
Freitas Leite, mais uma bene-
ficiada pela iniciativa.

De acordo com a diretora 
do Instituto Mosaic, Camila 
Bellenzani, o Village combi-
na todas as plataformas de 
sustentabilidade da Mosaic 
Fertilizantes. “Desde que o 
programa foi implantado, é 
possível sentir mais seguran-
ça, confiança e esperança, que 
vem com motivação e dedica-
ção, com mais identidade com 
a agricultura por parte dos 
beneficiados”, comenta.

Das 17 famílias, 29,5% tem 
a mulher como chefe de famí-
lia; e 70,5%, o homem; e 9% 
são beneficiários do Bolsa Fa-
mília. Elas cultivam hortaliças, 
culturas anuais (milho, feijão 
e mandioca) e frutíferas. Para 
saber mais sobre o programa, 
acesse: Mosaic Fertilizantes 
(mosaicco.com.br)

Experiência 
Internacional

O programa Village foi de-
senvolvido pela Mosaic Com-

pany Foundation há mais de 10 
anos e tem experiências bem-
sucedidas em outras nações, 
como a Índia. De acordo com 
Arthur Liacre, mesmo com 
realidades diferentes em cada 
país, há um fator em comum: 
“o solo necessita de cuidados e 
nutrientes e os pequenos agri-
cultores precisam melhorar a 
produtividade, para aumentar 
a geração de renda e ampliar 
o acesso à alimentação. As 
soluções são diferentes, mas 
a essência é a mesma. A ideia 
é transformar comunidades 
vulneráveis com orientação 
agronômica nos eixos da agri-
cultura familiar, água e educa-
ção. Este projeto promove me-
lhorias na agricultura familiar, 
na renda familiar, na segurança 
alimentar e gera visão de sus-
tentabilidade, pensando no 
futuro familiar.”

O Programa Village, na 
Índia, chamado Krishi Jyoti, 
começou com em apenas duas 
vilas para ajudar os pequenos 
agricultores a aprenderem 
sobre saúde do solo, gestão 
da terra e proteção da água, 
e apoio educacional com me-
lhorias nos sistemas de água 
potável, cozinhas escolares e 
treinamento nutricional e me-
lhorias no saneamento. Atu-
almente, o programa abrange 
100 aldeias, mais de 7.500 
famílias, beneficiando aproxi-
madamente 124.000 pessoas, 
e com aumento médio de 18% 
a 35% na produção de trigo, 
mostarda, painço e algodão.

Sobre o Instituto Mosaic
Com o objetivo de promo-

ver o desenvolvimento mútuo e 
sustentável nas comunidades, 
o Instituto Mosaic tem progra-
mas de apoio à agricultura fa-
miliar, alimentação saudável, 
apoio na gestão dos recursos 
hídricos, incentivo à educa-
ção básica, desenvolvimento 
local, entre outros. Conheça o 
relatório de atividades 2020 
do Instituto Mosaic acessando 
aqui: http://mosaicco.com.
br/ckfinder/userfiles/files/
Relatorio_Social_2021.pdf

Sobre Mosaic Fertilizantes 
Com a missão de ajudar o 

mundo a produzir os alimen-
tos de que precisa, a Mosaic 
atua da mina ao campo. A 
empresa entrega cerca de 
27,2 milhões de toneladas de 
fertilizantes ao ano para 40 
países, sendo uma das maiores 
produtoras globais de fosfa-
tados e potássio combinados. 
No Brasil, por meio da Mosaic 
Fertilizantes, opera na mine-
ração, produção, importação, 
comercialização e distribuição 
de fertilizantes para aplicação 
em diversas culturas agrícolas, 
ingredientes para nutrição 
animal e produtos industriais. 
Presente em dez estados brasi-
leiros e no Paraguai, a empresa 
promove ações que visam 
transformar a produtividade 
do campo, a realidade dos 
locais onde atua e a disponibi-
lidade de alimentos no mundo. 
Para mais informações, visite 
www.mosaicco.com.br.  Siga-
nos no Facebook, Instagram e 
LinkedIn.

Barreiras se desenvolveu graças ao crescimento do agronegócio do Oeste baiano

Vereador Dr. José Antonio 
comemora aprovação de 
Projeto de Lei 1749/15

Vereador  Dr. José Antônio

Por Carol Silva

posta ter avançado. Seguimos 
confiantes que o Senado possa 
aprová-la também”, ressaltou 
o vereador.

Avanços
Em outubro deste ano, 

uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) tor-
nou imprescritível a injúria 
racial e estabeleceu que a 
prática pode ser equiparada 
ao racismo.

O Senado aprovou, há duas 
semanas, um projeto que tipi-
fica a injúria racial como ra-
cismo e estabelece pena mais 
rigorosa para quem comete o 
crime. A Câmara ainda precisa 
analisá-lo.

Deputada Fabíola 
participa de evento no 
Senado voltado para 
Procuradoras da Mulher

A troca de experiências para 
fomentar boas práticas no 
combate à violência contra as 
mulheres deu o tom do “Elas 
no Senado”, evento ocorrido 
no último 30 de novembro, no 
Senado Federal, que contou 
com a participação da depu-
tada estadual Fabíola Mansur 
(PSB). Promovido pela Procu-
radoria da Mulher do Senado, 
e presidido pela senadora Leila 
Barros, a iniciativa foi compar-
tilhada pela deputada federal e 
procuradora da mulher adjun-
ta na Câmara Federal, Lídice 
da Mata, e por Ilana Trombka 
(diretora-geral do Senado). 
Integrando a campanha dos 16 
dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência Contra as Mulheres, 
o encontro, que contou com 
a presença de parlamentares 
presidentes de procuradorias 
da mulher de diversos esta-
dos, também visa promover e 
adotar programa que reserva 
2% das vagas dos contratos de 
servidoras terceirizadas para 
mulheres vítimas de violência 
doméstica.

“Essa é uma pauta extre-
mamente necessária e en-
contros como esse são es-
senciais para oportunizar o 
intercâmbio de experiências. 
Na oportunidade, destaquei 
a necessidade de um fundo 
estadual de enfrentamento à 
violência, projeto que nosso 
mandato vem batalhando na 
Bahia desde 2015. Quem sabe 
o senado possa encabeçar uma 
grande campanha nacional 
para que as Assembleias Le-
gislativas de todo país criem 
um fundo estadual com esse Por Juliana Wândega

propósito. Sem isso seremos a 
base da pirâmide de qualquer 
iniciativa orçamentária”, la-
mentou Fabíola.

Em seu primeiro evento 
oficialmente nomeada como 
Procuradora da Mulher na 
Assembleia Legislativa da 
Bahia, Mansur destacou ainda 
a necessidade da luta contí-
nua por orçamento específico 
para a criação de novas casas 
abrigos, DEAMs, no fomento 
à geração de emprego e ren-
da, rondas Maria da Penha 
e tantas outras iniciativas 
importantes. “É essencial 
que a gente entenda que não 
basta ser mulher, mas sim, 
ter o comprometimento com 
a causa”, finalizou.

Procuradoria 
da Mulher

A Procuradoria visa pro-
teger os direitos das mulhe-
res, principalmente contra a 
violência e a discriminação, 
além de incentivar ações que 
proporcionem uma melhor 
aplicação da Lei Maria da 
Penha, produzida pelo Con-
gresso Nacional e reconhecida 
mundialmente como um dos 
instrumentos mais avançados 
no combate à violência domés-
tica. Outro objetivo impor-
tante é ampliar a presença de 
mulheres na política e garantir 
que as vozes das poucas par-
lamentares hoje eleitas sejam 
ouvidas.

Na Bahia, a deputada Fabí-
ola Mansur é autora do Projeto 
de Resolução nº 2.756/2019, 
que cria a Procuradoria da 
Mulher da Assembleia Le-
gislativa (ALBA), aprovado 
pelos parlamentares da Casa 
e promulgado pelo presiden-
te Adolfo Menezes (PSD). A 
parlamentar defende, junto 
com a deputada federal Lídi-
ce da Mata, a implantação de 
órgãos semelhantes em todas 
as assembleias legislativas do 
Brasil.

Acesse e Divulgue

www.jornalocandeeiro.com.br

Dep. Fabíola Mansur
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Em reunião realizada na sede 
da Malu Calçados, a nova di-
retoria da empresa anunciou 
que, até 2023, irá dobrar a 
produção de sapatos e o nú-
mero de vagas de emprego em 
Alagoinhas. A notícia, que re-
flete o crescimento econômico 
do município, é resultado de 
um Outsourcing com a Arezzo 
e Co, corporação de capital 
aberto que movimenta 3 bi-
lhões e meio de faturamento 
por ano.

A gestão municipal foi re-
presentada pelo vice-prefeito 
Roberto Torres, secretário de 
Serviços Públicos, e pelo se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente 
Bruno Fagundes. O vereador 
Juracy Nascimento também 
se fez presente no encontro, 
onde foram esmiuçados os 
detalhes da operação.

Conforme explicou Cisso 
Klaus, diretor industrial da 
Arezzo e Co, em 5 de janei-
ro, a empresa irá assumir 3 
linhas de produção da Malu, 
e, em março, mais duas li-
nhas. “A Malu vendia para a 
Arezzo e, agora, a Arezzo irá 
assumir as operações. Depois 
disso, a cada 4 meses, iremos 
aumentar uma linha de pro-
dução, pois nossa intenção é 

O culote, responsável por 
deixar o corpo tanto mascu-
lino quanto feminino com 
menos definição muscular, 
é causado pela alimentação 
rica em gordura, falta de 
exercícios físicos e predispo-
sição genética. No entanto, os 
homens tendem a acumular 
mais gordura na região ab-
dominal, enquanto que as 
mulheres apresentam uma 
maior quantidade nas coxas, 
quadril e glúteos.  

O acúmulo de tecido adi-
poso nas laterais dos quadris 
ou das coxas impacta na 
autoestima de muita gente e 
dificulta a vida de quem pre-
cisa se vestir com determi-
nadas roupas, como calças. 
A literatura médica destaca 
que a gordura localizada 
pode trazer problemas de 
saúde. O excesso de tecido 
adiposo está relacionado 
ao surgimento de doenças 
cardiovasculares, alertam 
especialistas.

Existem diversos trata-
mentos para melhorar o re-
sultado pela busca da perda 
dessa gordura. A especialista 

Arezzo e Co assumirá linhas de produção 
da Malu Calçados, dobrando o número 
de empregos diretos em Alagoinhas

elevar o nosso percentual de 
fabricação própria. Viemos 
para somar e oferecer mais 
emprego”.

A  Arezzo é líder no setor 
de calçados, bolsas e acessó-
rios no Brasil, responsável 
por marcas famosas como 
a  Vans, Reserva e Shutz. 
Referência no varejo, come-
çou a funcionar em 1972, 
em uma garagem A parceria 
irá garantir o abastecimento 
de produtos para suportar o 
crescimento da corporação, 

que compra 18 milhões de pa-
res de sapato por ano e produz 
1 milhão e meio.

“A qualidade dos funcio-
nários, a localização da em-
presa e o apoio da Prefeitura, 
tudo isso contribuiu para que 
a Arezzo fizesse esse investi-
mento, com a nova direção. A 
previsão é dobrar o número 
de empregos, em Alagoinhas, 
e isso é muito bom, sobretu-
do com toda essa crise que o 
Brasil atravessa”, comentou o 
vice-prefeito Roberto Torres.

Para o secretário Bruno 
Fagundes, “um grupo do 
porte da Arezzo assumir 
essas linhas de produção, 
no município, reforça a im-
portância de Alagoinhas 
na região como um pólo 
industrial e mostra também 
a solidez e a eficiência da 
política econômica do go-
verno Joaquim Neto”. Já o 
vereador Juracy ressaltou 
a ampliação nas vagas de 
emprego “para quem mora 
na periferia, algo que muito 
nos alegra, pois o trabalho 
dá dignidade ao povo”.

Atualmente, a Malu Calça-
dos emprega 672 pessoas, a 
maioria residente no Barrei-
ro. “Socialmente é fantástico 
esse crescimento, principal-
mente para Alagoinhas. Ire-
mos aumentar a produção de 
6 mil pares de sapato para 12 
mil. Isso é importante para 
as pessoas do município, 
que trabalham na empresa, 
e, especialmente, para quem 
vai conseguir o seu primeiro 
emprego”, declarou Diovani 
Rosale, gerente industrial do 
grupo Minuano, que detém a 
fábrica Malu Calçados.

Por Sophia Mídian

O vice-prefeito Roberto Torres e o secretário de De-
senvolvimento Econômico e Meio Ambiente Bruno 
Fagundes fizeram uma visita à fabrica da Malu

Veja como perder culote de forma 
saudável e sem intervenção cirúrgica

Por Helder Azevedo
Crioliópolise 
Foto: HDsesert 

Mais seis escolas municipais 
serãoreformadas com a or-
dem de serviço assinada pelo 
prefeito Pitágoras Ibiapina, 
no último dia 30 de novem-
bro, no gabinete da prefeitu-
ra, com os representantes da 
empresa GAN Engenharia. 
Estiveram presentes ao ato, 
a secretária de Educação, Fi-
delia Gomes e o secretário de 
Obras, Rosevaldo Adorno.  

Serão reformadas as es-
colas Padre Manuel e Alda 
Adriana, ambas no distrito de 
Passagem dos Teixeiras; Jun-
queira Freire, sendo o prédio 
principal e prédio anexo, lo-
calizado na Pindoba; Escola 
Monteiro Lobato, em Passé; 
e a unidade Roberta Lopes, 
no bairro da Areia.  

O prefeito afirmou que as 
reformas das escolas terão 
continuidade, assim como 
tem sido com as demais uni-
dades. Já passou por reformas 
e reestruturação a Escola 
Municipal Professor Dásio, 
no bairro do São Francisco. 
O Dásio recebeu novas car-
teiras, salas interativas, apa-

A Criolipólise  é um tratamento que vem atraindo cada vez 
mais interessados em perder o culote, devido a sua eficácia

em estética ressalta que os 
procedimentos devem ser 
seguidos com compromisso, 
pois não há milagre. “É ne-
cessário que haja um cuidado 
diário, principalmente, entre 
as mulheres que chegam aos 
30 anos, pois o culote vem 
acompanhado pela celulite 
por causa do ganho de peso”, 
afirma Maria Hartmann.

Um tratamento que vem 
atraindo cada vez mais inte-
ressados em perder o culote, 
devido a sua eficácia, é a crio-
lipólise de circunferência ou 

individual. A técnica consiste 
na redução da temperatura 
das células de gordura para 
que elas sejam eliminadas 
sem sofrimento nem inter-
rupção rotineira. De acordo 
com a especialista, o proce-
dimento consegue reduzir 
em média 30% da gordura da 
região tratada.

Diferentemente do que 
se pensa, o acúmulo dessa 
gordura não afeta exclusi-
vamente mulheres acima do 
peso. Mas atinge também os 
biótipos mais esguios, que 

não estão imunes aos inde-
sejáveis acúmulos corporais e 
podem apresentar tendência 
a criarem culote devido à má 
alimentação. No entanto, é 
possível atenuar o excesso 
de gordura com tratamentos, 
práticas de atividades físicas 
e uma dieta saudável, explica 
Maria Hartmann, especialis-
ta em estética e diretora da 
Clínica Hartmann.

Para quem deseja perder 
culote é importante adotar 
uma dieta com pouca gor-
dura, e um cardápio que 
disponha de uma variedade 
de frutas e verduras, além 
de seguir orientação de um 
nutricionista, que prescre-
verá uma dieta adequada. 
Aliado a uma alimentação 
saudável, as práticas es-
portivas, concentradas em 
um trabalho muscular com 
ênfase na região que deseja 
ter mais resultados, ajudam 
a perder o indesejado excesso 
de gordura corporal.

Prefeito de Candeias assina 
ordem de serviço para 
reforma de mais seis escolas

relhos tecnológicos, sistema 
de ventilação, área esportiva, 
dentre outras inovações. O 
equipamento terá cerca de 
700 alunos a partir de 2022, 
quando retornam as aulas 
presenciais. 

Escolas reformadas
Além da Escola Professor 

Dásio, a prefeitura já reali-
zou a ampliação do Centro 
de Educação Infantil Inês 
Gomes dos Santos, localiza-
da no Conjunto Santa Cruz, 
no bairro do Malembá. Com 
uma reforma que prioriza a 
qualidade e bem estar para 
os alunos. As paredes ganha-
ram um colorido especial, 
com azulejos de várias cores 
em cada sala, para melhor 
identificação dos estudantes, 
que passarão o tempo integral 
na unidade. Os banheiros 
têm novas louças, a área de 
lazer tem novos brinquedos 
e a cantina está com novos 
equipamentos. 

Já a Escola Municipal 
Alfredo da Silva Serra, no Ma-
lembá e a Escola Municipal 
Lindaura Souza Gualberto, 
localizada no bairro da Urbis 
2, também passaram por me-
lhorias importantes, que farão 
a diferença para os estudantes 
das respectivas unidades. 
Dentre os distritos, as Escolas 
Municipais Argentina Castelo 
Branco, na Colônia e a Milton 
Matos, no Posto Sanca, foram 
algumas que já estão total-
mente reestruturadas.

O prefeito Dr. Pitagoras 
recebeu em seu gabinete o 
pessoal a GAN Engenharia

O Centro de Operações de 
Emergência em Saúde (COES) 
atualizou a Nota Técnica que 
traz orientações sobre o fun-
cionamento dos serviços de 
saúde públicos e privados na 
vigência da pandemia pela 
Covid-19. O documento apon-
ta recomendações sobre visi-
tas, acompanhantes, cirurgias 
eletivas e campanha vacinal 
contra a Covid-19.

De acordo com a Nota 
Técnica, as unidades de saúde 
devem exigir comprovação de 
esquema vacinal completo, por 
meio de cartão de vacinação 
ou meio eletrônico, através 
do aplicativo ConecteSUS do 
Ministério da Saúde – ou apli-
cativo próprio do município 
de residência, caso exista. O 
esquema vacinal completo 
deve estar de acordo com o 
Plano Nacional de Imunização, 
que recomenda a primeira, 
segunda e terceira dose, com 
intervalos entre a segunda e 
terceira dose de 150 dias.

A mesma regra de vaci-
nação deve ser aplicada para 
os acompanhantes. Nas enfer-
marias ou quartos conjuntos 
estão permitidos acompa-
nhantes apenas para pacientes Fonte: Ascom/Sesab

Sesab atualiza recomendações 
para unidades de saúde 
durante a pandemia

que necessitem desse cuidado 
durante o período de interna-
mento, conforme avaliação 
das equipes de cuidado mul-
tiprofissional. Pacientes com 
funcionalidade e autonomia 
preservadas não deverão ter 
acompanhantes, minimizan-
do a circulação e a exposição 
de pessoas. Estão garantidos 
acompanhantes para os casos 
previstos em lei. 

As unidades de saúde de-
vem ainda manter campanhas 
educativas e fazer busca ativa 
de todo o seu corpo de profis-
sionais, a fim de garantir 100% 
de cobertura vacinal completa 
dessas pessoas.

Para a realização de ci-
rurgias eletivas, dentre outros 
pontos, deve ser observado 
se o paciente apresenta febre 
ou qualquer outro sintoma 
respiratório nos últimos 10 
dias, assim como tenha tido 
contato próximo com pessoa 
diagnosticada com Covid-19 
nos 14 dias que antecederem o 
procedimento. Em casos como 
estes, o procedimento deve ser 
suspenso, salvo em caso de 
emergência.
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Central de Atendimento ATT 
(71) 3432-1000

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

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

 para as indústrias  do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria 90908845-9090

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

Durante a visita dos minis-
tros da Saúde e Cidadania ao 
Martagão, o prefeito Bruno 
Reis atendeu a um pedido 
feito pelo presidente da Liga 
Álvaro Bahia Contra a Morta-
lidade Infantil (mantenedora 
do Hospital), Carlos Emanuel 
Melo. O chefe do Executivo 
municipal se comprometeu 
a assinar, nas próximas se-
manas, um convênio com o 
Martagão para viabilizar um 
recurso do Fundo Municipal 
de Saúde para ser utilizado 
para o início do Programa 
de Transplante Hepático da 
Instituição.

O recurso,  de  R$ 1 ,5 
milhão, é oriundo de duas 
emendas parlamentares des-
tinadas ao Martagão pelo 
atual ministro da Cidadania, 
João Roma, quando exer-
cia o mandato de deputado 
federal. Durante a visita, o 
ministro relembrou o início 
de sua participação no pro-
jeto. “Eu perguntei a eles (ao 
Hospital) se havia algum pro-
jeto específico no Martagão e 
me foi apresentado o projeto 
o Programa de Transplan-
te Hepático. Com ele, pelo 
menos 100 crianças por ano 
deixarão de morrer por não 
encontrar vaga na fila do 
transplante”, afirmou.

O presidente da Liga Ál-
varo Bahia, Carlos Emanuel 
Melo, ressaltou que o Mar-
tagão será o único hospital 
do estado a fazer esse tipo 
de transplante pelo SUS, em 
crianças. “Esse montante de Por Anderson Sotero

Prefeito Bruno Reis se compromete a 
assinar convênio com Martagão para início 
do Programa de Transplante Hepático

R$ 1,5 milhão irá ajudar a 
iniciar o Programa de Trans-
plante Hepático. Com esse 
valor, será possível realizar, 
pelo menos, 20 transplantes. 
Mas se realizarmos esses 20 
ao longo de um ano e meio, 
é tempo suficiente para ga-
nharmos volume cirúrgico 
para diminuir os custos e 
perpetuar o programa”, des-
tacou.

Beneficiados - A dona de 
casa Maria da Paixão Santos 
é mãe de pequeno Railan 
Santos. Com apenas seis 
anos, ele teve que fazer um 
transplante hepático. Por não 
haver o serviço disponível na 
Bahia pelo SUS para crian-

ças, ela e o marido, Raimun-
do Silva, tiveram que ir para 
São Paulo. 

No entanto, Railan apre-
sentou uma rejeição após o 
transplante e uma segunda 
intervenção está sendo ana-
lisada pelos médicos. Para 
a mãe, caso seja necessário 
novo procedimento, seria 
muito importante que ele 
pudesse fazer a cirurgia sem 
se afastar de casa.

“A gente teve que ir para 
São Paulo. Eu deixei meus ou-
tros seis filhos aqui. Era uma 
saudade enorme. Ligava todos 
os dias. Meu marido teve que 
pedir demissão para nos acom-
panhar porque ele foi o doador. 

Foi um processo muito difícil. 
Ficamos lá mais de oito meses, 
longe de casa”, contou.

A esperança da dona de 
casa e de inúmeras outras 
mães, cujos filhos estão na 
fila de espera, é que o Progra-
ma de Transplante Hepático 
do Martagão seja logo ini-
ciado. “Para mim e imagino 
que para muitas outras mães 
seria uma solução que evita-
ria o sofrimento e as dificul-
dades de ficar tão longe de 
casa para que nossos filhos 
possam ter acesso ao trata-
mento”, acrescentou.

O prefeito Bruno Reis discursou na soleniade no Hospital Martagão Gesteira

Contribuinte notificado pode regularizar 
débito de IPVA no site da Sefaz-Ba

Os contribuintes que não 
efetuaram o pagamento do 
IPVA 2021 dentro do prazo 
estabelecido no calendário 
da Secretaria da Fazenda do 
Estado (Sefaz-Ba), e foram 
notificados e multados em 
função do atraso, podem re-
gularizar a situação pelo site 
da Sefaz, sem a necessidade de 
se deslocar até uma unidade 
de atendimento presencial da 
Sefaz-Ba. Caso o pagamento 
seja feito antes do ajuizamento 
da execução fiscal, é possível 
obter desconto de até 70% 
sobre o valor da multa.

Para consultar se foi notifi-
cado, basta que o contribuin-
te acesse o site www.sefaz.
ba.gov.br e clique no banner 
‘IPVA: notificado ou bloquea-
do’. Na sequência, é preciso ir 
para ‘Emissão de DAE – Notifi-
cados/Bloqueados’, depois in-
serir o número do Renavam do 
veículo e aguardar as informa-
ções que o sistema irá apresen-

tar. Caso exista algum débito, 
o contribuinte deverá acessar 
a opção ‘Efetuar pagamento’, 
escolher a data de vencimento, 
avançar e emitir o Documen-
to de Arrecadação Estadual 
(DAE) clicando no símbolo da 
impressora. A Sefaz-Ba alerta 
que, temporariamente, o ser-
viço de emissão de DAE só está 
funcionando com o navegador 
Internet Explorer.

Vale ressaltar que, para 
obter o licenciamento do veí-
culo, é preciso, além de quitar 
o IPVA, realizar o pagamento 
da taxa de licenciamento e de 
eventuais multas de trânsito 
junto ao Detran. Esses paga-
mentos poderão ser feitos no 
dia seguinte ao da quitação 
do IPVA em atraso e, para 
isso, o contribuinte pode se 
dirigir a uma agência ou cai-
xa eletrônico dos bancos do 
Brasil, Bradesco ou Bancoob 
e apresentar o número do 
Renavam. Caso seja cliente 

de uma dessas instituições 
bancárias, a quitação pode ser 
feita via aplicativo ou site.

Atendimento Sefaz
Caso o contribuinte tenha 

alguma dúvida, pode entrar 
em contato com a Fazenda Es-
tadual por meio do call center 
(0800 071 0071), em dias úteis, 
das 8h às 18h, ou do faleco-
nosco@sefaz.ba.gov.br. Além 
disso, ao acessar o www.sefaz.
ba.gov.br e clicar no banner 
Carta de Serviços ao Cidadão, 
o contribuinte terá acesso a 
todos os 144 serviços da Sefaz-
Ba, sem a necessidade de 
comparecimento a unidades 
de atendimento presencial. 
As opções de serviços estão 
listadas em ordem alfabética, 
mas também é possível digi-
tar palavras-chave para fazer 
a busca. Antes de clicar para 
chegar à página de solicitação 
do serviço, o usuário é apre-
sentado às informações neces-
sárias, incluindo documentos 
requeridos, orientações sobre 
como fazer o pedido e a inci-
dência ou não de taxas a serem 
pagas, o tempo médio para 
conclusão do atendimento e a 
base legal que ampara o direito 
em questão.

Balcão Virtual
Uma novidade da Sefaz-Ba 

para facilitar a vida do cidadão 
é o Balcão Virtual, modalida-
de de atendimento remoto a 
partir da interação por vide-
oconferência entre a equipe 
de atendentes e os usuários 

dos serviços do fisco estadual. 
O atendimento acontece em 
salas virtuais de segunda a 
sexta-feira das 8h às 14 ho-
ras. O Balcão disponibiliza 
atendimento para três tipos 
de serviços: Emissão de DAE 
– Documento de Arrecadação 
Estadual para pagamento 
do IPVA, orientação sobre a 
Emissão de Nota Fiscal Avul-
sa e orientações gerais sobre 
outros serviços da Secretaria 
da Fazenda. Aos poucos novos 
serviços serão disponibiliza-
dos através deste canal.

Rede SAC
Caso o contribuinte opte 

por ir até uma das unidades 
da Fazenda Estadual, o aten-
dimento da Sefaz-Ba acontece 
nos postos SAC Barra, Bela 
Vista e Salvador Shopping, 
além de em outras 25 locali-
dades no interior do Estado e 
Região Metropolitana (RMS). 
A relação completa, com os 
endereços, está disponível 
no www.sefaz.ba.gov.br. O 
atendimento na Rede SAC na 
capital e em Feira de Santana 
é realizado com agendamen-
to, por meio do SAC Digital. 
Para ter acesso à plataforma, 
é só baixar o aplicativo SAC 
Digital ou digitar o endereço 
www.sacdigital.ba.gov.br no 
navegador de internet. Nas 
unidades do interior, o aten-
dimento é feito por demanda 
espontânea.

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

Fonte e Foto: 
Ascom/Sefaz

A Clínica Ver Melhor, de 
Candeias, está fazendo 
triagem em pacientes que 
necessitam de cirurgias 
oftalmológicas
Os pacientes com indicação 
para cirurgias de catarata, 
pterígio ou YAG Laser par-
ticiparam no último dia 8 de 
dezembro, do mutirão na Clí-
nica Oftalmológica Municipal 
Ver Melhor para consultas, 
exames e agendamentos dos 
procedimentos. De acordo 
com a Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Candeias, 
foram realizados 118 aten-
dimentos das pessoas que 
começaram a ser operadas 
no dia 14 passado, em outra 
unidade de saúde.  

De acordo com o médico 
oftalmologista Luís Antônio 
Bastos Almeida, é de suma 
importância a triagem para 
a realização das cirurgias. 
“Na triagem para cirurgia 
de catarata, a gente conse-
gue detectar outras doenças 
também. A catarata, que é 
causada pelo envelhecimento 
do cristalino, é uma doença 
reversível com cirurgia. Já 
o glaucoma precisa ser tra-
tado com colírio ou cirurgia, 
porém a perda de visão é gra-
dativa e pode ser controlada”, 
explicou.  

O paciente Inácio Ferreira 
contou que não imaginava 
que teria que operar as vistas. 
“Eu não sabia que precisava 

fazer a cirurgia de catarata e 
agora vou fazer de forma rá-
pida. Graças a Deus o médico 
disse que não é algo grave, 
mas preciso cuidar”, res-
saltou ele. Já dona Idenilza 
Matos, de 53 anos, saiu do 
consultório com recomen-
dações. “Além da cirurgia de 
catarata, o médico também 
pediu para eu me consul-
tar no endocrinologista por 
causa do diabetes. Foi bom 
vir aqui e o atendimento foi 
muito rápido.”, avaliou ela.  

O secretário de Saúde, 
Marcelo Cerqueira, avaliou o 
trabalho. “Esta é uma valiosa 
iniciativa para desafogar a 
demanda reprimida por ci-
rurgias oftalmológicas, que 
estavam também suspensas 
por conta da pandemia. Vai 
trazer qualidade de vida para 
nossos cidadãos, que vão ter 
sua saúde ocular restabeleci-
da”, destacou ele.

Por Nailan Brasil
Foto: Uilson Vitor

O médico Luis Bastos diz 
que a catarata é reversível

O prédio da Sefaz fica no Centro Administrativo
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Por Anderson Sotero

Em visita ao Martagão Ges-
teira, realizada no último dia  
29 de novembro, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
assinou uma portaria que au-
toriza um aumento do recurso 
do programa “100% SUS” 
destinado ao Hospital. Com 
o acréscimo, a Instituição 
filantrópica passa a receber, 
por mês, mais R$ 100 mil, 
o que ajudará a reduzir seu 
déficit mensal de cerca de R$ 
500 mil.

“Esse aumento é uma cor-
reção do recurso do “100% 
SUS” que, há anos, não era 
atualizado. Essa iniciativa 
do Ministério da Saúde é um 
reconhecimento do trabalho 
do Hospital que, há 56 anos, 
é referência em pediatria”, 
ressaltou o presidente da Liga 
Álvaro Bahia Contra a Morta-
lidade Infantil (mantenedora 
do Martagão, Carlos Emanuel 
Melo.

Para Melo, os números 
que o Martagão atualmen-
te apresenta são frutos de 
um trabalho conjunto. No 
total, por ano, são mais de 
80 mil crianças atendidas. 
O Hospital é responsável, 
por exemplo, por 50% dos 
tratamentos oncológicos de 
crianças abaixo de 16 anos 
pelo SUS do estado. “Sozinho, 
nada do que o Martagão é hoje 

 Empoderar jovens com a confiança e a oportunidade 
de se movimentarem mais. Com esse objetivo, o Instituto Es-
porte & Educação (IEE), em parceria com Rexona, é um dos 
realizadores do Projeto Rexona Quebrando Barreiras no Brasil, 
que disponibiliza conteúdos e práticas para que professores, 
líderes comunitários e jovens se inspirem e pratiquem um 
esporte com mais qualidade e participação. E para incentivar 
ainda mais a todos, o IEE, criado e presidido pela medalhista 
olímpica Ana Moser, está lançando o Concurso Boas Práticas 
Quebrando Barreiras Rexona que espera receber centenas de 
candidatos para impactar positivamente os jovens de todo o 
Brasil.    
 As inscrições para o concurso já estão abertas e podem 
ser feitas até o dia 28 de fevereiro, às 23h59. São duas categorias: 
Professores de Escolas Públicas ou ONGs e Líderes Comunitá-
rios e Jovens. No formulário de inscrição, é preciso se identificar 
como professor, líder comunitário ou jovem e indicar a escola 
ou ONG da qual faz parte.     
 O Projeto Rexona Quebrando Barreiras conta com 
um programa de treinamento digital direcionado para líderes 
comunitários, professores, mentores e treinadores, em que é 
possível se atualizar com as melhores ferramentas e práticas 
de incentivo ao movimento entre os jovens. 

Em visita ao Martagão, ministro da 
Saúde autoriza aumento do recurso 
do “100% SUS” para o Hospital

seria possível. Somos parte 
de uma grande mobilização 
da sociedade. Enfrentamos 
grandes dificuldades para 
mantermos nossos serviços e 
atuarmos na causa da saúde 
da criança. E somente com a 
ajuda de doações e de parcei-
ros conseguimos fazer isso”, 
acrescentou.

Na ocasião, Melo ainda 
fez um pedido ao ministro da 
Saúde para que seja viabili-
zada a publicação da Portaria 
de Urgência e Emergência 
que beneficiará instituições 
filantrópicas e hospitais do 
estado.

Covid-19 - Durante a ce-
rimônia, o ministro anun-
ciou o aporte e destacou a 

importância das instituições 
filantrópicas. “Os hospitais 
filantrópicos respondem hoje 
por 60% da assistência espe-
cializada no Brasil e, durante 
a pandemia, acolheram os pa-
cientes mais graves afetados 
pela Covid-19. O Martagão 
cuida particularmente da 
oncologia pediátrica, uma 
área extremamente sensível. 
E nosso compromisso com a 
vida é intransigente, devido 
a isso escolhemos Salvador 
para assinar este convênio”, 
destacou.

O evento contou, ainda, 
com a participação do Minis-
tro da Cidadania, João Roma, 
do presidente da Frente Parla-
mentar de apoio às Santas Ca-

sas e Hospitais Filantrópicos 
o deputado federal Antônio 
Brito, do prefeito de Salvador, 
Bruno Reis, da presidente de 
honra da Liga Álvaro Bahia, 
Rosina Bahia, da secretária 
estadual de Saúde, Tereza 
Paim. da presidente da Pfi-
zer, Marta Diez, do deputado 
Cláudio Cajado, entre outras 
autoridades. Na ocasião, o 
ministro da Saúde assinou, 
também, um contrato para 
aquisição de 100 milhões de 
doses de vacinas Covid-19 da 
Pfizer para 2022.

O ministro João Roma 
afirmou que “não foi por 
acaso” que pediu ao ministro 
Queiroga para inserir a visita 
ao Martagão durante a pas-
sagem pela Bahia. Parceiro 
do Hospital, Roma destinou 
uma emenda parlamentar de 
R$ 1,5 milhão para o Progra-
ma de Transplante Hepático 
do Hospital. “Em Salvador, 
temos instituições que se des-
tacam. Parabéns pela gestão. 
Parabéns a toda a equipe do 
Martagão, profissionais dedi-
cados que estão fazendo his-
tória e orgulhando a todos nós 
por essa caminhada”, disse, 
referindo-se ao novo serviço 
que ainda será inaugurado 
pela Instituição.

Os ministros Marcelo Queiroga  e  João Roma foram 
recebidos por Carlos Emanuel Melo, do Martagão

IEE e Rexona lançam concurso para 
incentivar e premiar boas práticas no esporte

A reforma da pista de atletis-
mo do Complexo Esportivo e 
Educacional (CEE) da Uni-
versidade Federal da Bahia 
(Ufba), na capital baiana, com 
inserção de novos equipa-
mentos e construção de ves-
tiários, será possível graças 
a um Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Cultural 
firmado entre a universidade, 
a Superintendência dos Des-
portos do Estado (Sudesb) e 
a Federação Baiana de Atle-
tismo (FBA).

A celebração da assinatura 
do acordo ocorreu em reunião 
virtual realizada na última 
semana, com a participação 
do vice-reitor da Ufba, pro-
fessor Paulo César Miguez 
de Oliveira; do secretário de 
Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte do Estado, Davidson 
Magalhães; do diretor-geral 
da Sudesb, Vicente Neto, e do 
representante da FBA, Paulo 
Quadros.

Com a afirmação da ação, 
o vice-reitor Paulo Miguez 
entende que “o Estado, a 
Federação Baiana de Atletis-
mo e o mundo dos esportes 
reconhecem a importância 
que essa casa [a Ufba] tem. 
Pois, num momento em que 
sofremos vários ataques, a 
melhor resistência é avan-
çando e celebrando parcerias 
como essa”.

Nesse sentido, “o termo de 
cooperação tem uma simbolo-
gia grande, devido à impor-
tância da construção e revisão 
de equipamentos de esporte 
e lazer, com a instalação da 
pista de atletismo, totalmen-
te custeada pelo Governo 
do Estado da Bahia”, disse 
Vicente Neto. “A parceria 
com o esporte universitário é 
importante para deixar um le-
gado de incentivo e promoção 
ao esporte, neste momento 
em que as universidades en-
frentam um estrangulamento 
financeiro”, acrescentou Da-
vidson Magalhães.

Além de beneficiar a co-
munidade universitária, “este 
convênio é muito importante 
para o esporte baiano, em 
particular os praticantes de 
atletismo em Salvador, pois 
ganharemos um equipamen-
to de primeiro padrão, que é 
inexistente em nossa cidade, 
no momento”, afirmou o chefe 
do CEE – que faz parte da Pró-
reitoria de Ações Afirmativas e 
Assistência Estudantil (Proae) 
– e coordenador do projeto, 
Mario Sergio Nascimento Sil-
va. Por isso, o representante 
da FBA, Paulo Quadros, de-
clarou que o acordo é motivo 
de “muito orgulho”.

Junto com a implementa-
ção de um novo piso sintético 
emborrachado e a construção 
de vestiários, haverá também 
a colocação de outros equipa-
mentos para a prática de atle-
tismo, como plataforma para 
lançamento de dardo, martelo, 
peso e disco, pista e caixa de 
salto à distância, acrescentou 
o responsável pelo CEE.

Iniciativa faz parte do Projeto Rexona Quebrando 
Barreiras no Brasil, em que o Instituto Esporte & 
Educação é um dos realizadores, em parceria com 
Rexona. Inscrições estão abertas para professores, 
líderes comunitários e jovens, até o dia 28 de fevereiro

 Para participar do concurso, primeiro assista aos mó-
dulos do programa, aplique os aprendizados nas atividades 
com os seus alunos. Em seguida, envie um resumo das novas 
atividades que implementou como resultado do treinamento 
para se inscrever no desafio do IEE. A aplicação mais inovadora 
e inspiradora deste conteúdo será premiada com uma bolsa. 
São módulos de treinamento tratando de temáticas diversas 
relacionadas à prática esportiva: Confiança e Oportunidade, 
Inclusão, Engajamento, Objetivos, Vozes e Escolhas, Pessoas 
com Deficiência e Inclusão de Gênero. Todas as informações 
e detalhes para participar do concurso estão no site https:/
quebrandobarreiras.esporteeducacao.org.br/.
 O processo de avaliação levará em consideração os te-
mas do Programa Quebrando Barreiras abordados, os objetivos 
de aprendizagem e as atividades corporais praticadas.
 “A equipe de avaliação do concurso é formada por pro-
fissionais do IEE e por convidados, que irão analisar todos os 
materiais enviados e indicar os finalistas e premiados. São muitos 
os benefícios que o movimento proporciona. Físicos, mentais e 
sociais. Queremos buscar inovação e boas práticas.
 Os videos e relatos enviados poderão ser divulgados para 
inspirar outros professores, jovens e lideranças comunitárias”, 
afirma Ana Moser, presidente do IEE.
 Serão premiados dez participantes de cada categoria, 
que receberão uma Bolsa Apoio no valor de R$ 2 mil para cada 
premiado na Categoria Professores de Escolas Públicas ou ONGs 
e R$ 1 mil para cada premiado na Categoria Líderes Comunitários 
ou Jovens. 

Barreiras para o movimento
 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

80% da população adolescente mundial não é ativa o suficiente, 
muitas vezes, por insegurança. Faltam confiança e motivação 
para seguir, por medo de fracassar ou ser julgado. Durante 
práticas esportivas, quatro em cada dez adolescentes temem o 
julgamento de outras pessoas.

 Ainda Segundo a OMS, 85% dos brasileiros enfrentam 
limitações para se movimentar. Isso surge desde cedo e continua 
ao longo da vida. Além disso, há uma forte desigualdade social no 
Brasil, com 74% dos jovens em escolas públicas que não possuem 
estrutura básica para criar ambientes de prática de esportes e la-
zer e quatro milhões de jovens vivendo em regiões periféricas.

Sobre o Instituto Esporte & Educação
 Criado em 2001 pela medalhista olímpica Ana Moser, 

o Instituto Esporte & Educação (IEE) já atendeu a 6 milhões 
de crianças e jovens e capacitou mais de 50 mil professores e 
educadores em todo o Brasil.

 A metodologia do IEE é baseada nos princípios do espor-
te educacional: inclusão de todos, construção coletiva, respeito 
à diversidade, educação integral, rumo à autonomia. Além das 
esportivas, as atividades realizadas são nas esferas da cultura, 
saúde, cidadania, liderança jovem e ação comunitária.

Por Doro Jr. e Deborah Mamone
Fonte: ZDL Sports

Parceria entre Sudesb, 
Ufba e Federação de 
Atletismo possibilitará 
reforma do Centro 
Esportivo de Ondina

Além de servir para auxi-
liar na capacitação dos futu-
ros profissionais de educação 
física em formação na univer-
sidade, o acordo técnico defi-
ne que o objetivo da parceria 
para a reforma do CEE “é o 
desenvolvimento de projetos 
e atividades voltadas para a 
difusão da importância das 
práticas corporais/esporte 
para a prevenção de doenças 
e manutenção da qualidade 
de vida e da saúde, no âmbito 
das funções institucionais e 
acadêmico da Ufba que cons-
tituem a contrapartida da 
reforma da pista de atletismo 
do Complexo Esportivo da 
Ufba”.

Atividades em 
contrapartida

Pelo investimento que será 
realizado pelo Governo do 
Estado, o acordo prevê uma 
contrapartida da universida-
de, além da formação de futu-
ros profissionais de educação 
física. Caberá à Sudesb, em 
parceria com a Ufba, a execu-
ção de projetos educacionais, 
paradesportivo, culturais e de 
lazer, voltados para crianças, 
jovens, adultos, idosos e pes-
soas com deficiência.

Além da comunidade in-
terna da Ufba, devem ser 
beneficiadas algumas comu-
nidades adjacentes ao en-
torno da universidade, como 
Calabar, Alto das Pombas e 
São Lázaro. As ações serão 
coordenadas e desenvolvidas 
em parceria com o Núcleo 
de Esporte e Lazer (NEL) da 
Proae, que ficará responsável 
pela criação de escolas de 
iniciação esportivas em oito 
modalidades: atletismo, bas-
quete, futsal, vôlei, handebol, 
futevôlei e vôlei de praia.

O convênio também permi-
tirá a implantação de projetos 
e programas que terão o centro 
esportivo como campo de pes-
quisa, envolvendo estudantes 
do curso de educação física. 
Grupos do esporte universi-
tário utilizarão as dependên-
cias do CEE para realizar e 
desenvolver os treinamentos 
das equipes que representam 
a Ufba em competições locais, 
regionais e nacionais, todas elas 
acompanhadas pelo Núcleo de 
Esporte e Lazer da Proae.

O CEE da Ufba está loca-
lizado na Avenida Oceânica, 
em Ondina, Salvador, e foi 
construído no final da déca-
da de 1970, com o objetivo 
de servir como espaço para a 
aplicação da legislação que, 
em 1971, tornou a educação 
física disciplina obrigatória 
nos três níveis de ensino.

www.jornalocandeeiro.com.brAcesse e 
Divulgue

Pista de Atletismo da Ufba

Fonte: Ascom/Ufba
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição, 
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO 
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Georgem Moreira da Silva CRC 15210 - BA

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

#Escrita Contábil#Fiscal 
#Pessoal#Imposto de Renda

ABERTURA DE EMPRESAS

Primeira recomendação dos especialistas  é fazer 
boletim de ocorrência numa Delegacia de Polícia

O que fazer se o celular for perdido ou roubado

O Brasil tinha, em julho de 
2021, 246,8 milhões de aces-
sos móveis, segundo dados 
da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel). 
O número é mais do que a 
população estimada, segun-
do o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
que, no início de novem-
bro, estava em 213,8 milhões 
de pessoas.

Embora isso não signifique 
a universalização do aparelho, 
já que há pessoas com mais 
de um acesso (ou chip, como 
é popularmente conhecido) 
e outras sem nenhum, o nú-
mero evidencia a importância 
dos telefones celulares na vida 
dos brasileiros. Mas e quando 
esse desparece, seja por roubo 
ou por perda, o que fazer?

A Agência Brasil dá al-
gumas orientações e dicas 
nessas situações. A primeira 
providência é o bloqueio do 
equipamento, que impede 
o funcionamento tanto das 
ligações quanto do pacote de 
dados. Esse procedimento 
deve ser feitodiretamente na 
operadora.

Para solicitar o bloqueio, é 
necessário fornecer o número. 
Caso a pessoa saiba, deve in-
formar também um número 
único de identificação da 
máquina denominado Imei, 
que pode ser encontrado na 
nota fiscal, na bateria ou na 
tela ao digitar *#06#. Caso 
recupere o aparelho, pode 
fazer o desbloqueio também 
na operadora.

O bloqueio não consegue 
impedir o acesso a aplicativos 
e funcionalidades que podem 
ser feitas pela Internet por 
meio de outras redes, como no 
caso da conexão pelo wi-fi de 
algum local.

Assim, o acesso aos da-
dos por terceiros (sejam eles 
autores do roubo ou pessoas 
que encontrem o aparelho) 
pode ocorrer caso não sejam 
tomadas medidas de proteção, 
como a definição de senhas e 
condições de acesso (por meio 
de biometria, por exemplo) 
tanto do aparelho quanto de 
apps específicos.

A advogada especialista 
em tecnologia e presidente 
do Instituto de Pesquisa em 
Direito e Tecnologia do Re-
cife (IPRec), Raquel Saraiva, 

diz que a biometria pode ser 
um mecanismo importante de 
proteção mas, por outro lado, 
deve ser vista com cuidado.

“Por outro lado, há sim 
um risco de ceder dados sen-
síveis a uma empresa sem a 
transparência de como ela 
usa e armazena esses dados. 
Vale investigar as políticas 
da empresa em relação a isso, 
para saber como ela lida com 
esses dados e qual o nível de 
segurança em relação a eles”, 
sugere Raquel.

Nos programas que tive-
rem verificação em duas eta-
pas, esse tipo de mecanismo 
é importante para dificultar o 
acesso por terceiros aos dados 
do proprietário original do 
smartphone.

Outra providência neces-
sária é trocar as senhas e PINs 
para dificultar o acesso de ter-
ceiros. Alguns sistemas opera-
cionais têm  funcionalidades 
que permitem encontrar o 
equipamento, bloqueá-lo ou 
até mesmo limpá-lo. Para 
isso, é importante consultar o 
suporte da empresa responsá-
vel pelo sistema operacional 
para saber como proceder 
nesses casos.  

O analista sênior de segu-
rança da empresa Kaspersky, 
Fabio Assolini, recomen-
da que caso a pessoa tenha 
condições deve separar um 
aparelho para transações ban-
cárias, a fim de evitar que em 
caso de perda ou roubo ter-
ceiros possam fazer saques, 
transferências ou pagamentos 
com o aplicativo da institui-
ção financeira.  

“Outra medida simples e 
eficaz, para evitar que tenham 
acesso às contas disponíveis, 
é não deixar senhas ano-
tadas. O bloco de notas é o 
primeiro local que os ciber-
criminosos checam ao roubar 
ou furtar um aparelho. Além 

disso, se a pessoa conta com 
soluções de segurança no 
equipamento, ela pode excluir 
remotamente suas informa-
ções pessoais contidas no dis-
positivo furtado ou roubado, 
evitando que invadam suas 
contas bancárias”, acrescenta 
Assolini.

Uma recomendação de es-
pecialistas é fazer o boletim de 
ocorrência em uma delegacia. 
Há estados em que a Polícia 
Civil disponibiliza canais para 
que os boletins de ocorrência 
sejam feitos online, o que 
agiliza o processo. Onde isso 
não for possível, é importante 
o comparecimento a uma de-
legacia para registrar o roubo 
ou a perda, documento que 
indica a ausência do aparelho 
em caso de ações ilícitas rea-
lizadas com ele.

A diretora de Direitos Di-
gitais e Compliance da firma 
de consultoria Russel Bedford 
Brasil, Amanda Fraga, lem-
bra que em muitos locais há 
delegacias voltadas a crimes 
cibernéticos, que podem ser 
acionadas caso haja um aces-
so indevido ou outro ilícito 
com o aparelho e os dados 
da pessoa vítima de furto ou 
perda do equipamento.

“Se a pessoa perceber que 
as informações dela estão sen-
do utilizadas por criminosos, 
há possibilidade de fazer de-
núncias em delegacias espe-
cializadas em crime digitais, 
como unidades das polícias 
civis especializadas em crimes 
cibernéticos. Não são todas as 
cidades que contam com essas 
unidades, mas recomenda-se 
o procedimento quando for 
possível. 

A Lei nº 12.737 de 2012, 
que ficou popularmente co-
nhecida como “Lei Carolina 
Dieckman” (em função da di-
vulgação de conteúdo da atriz 
indevidamente) disciplina os 

delitos informáticos e inclui 
no Código Penal o crime de 
invasão de dispositivo in-
formático, com pena de três 
meses a um ano de detenção, 
mais multa.

Esse crime é definido como 
“invadir dispositivo informá-
tico alheio, conectado ou 
não à rede de computadores, 
mediante violação indevida 
de mecanismo de segurança 
e com o fim de obter, adul-
terar ou destruir dados ou 
informações sem autorização 
expressa ou tácita do titular 
do dispositivo, ou instalar 
vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita”.

Amanda Fraga orienta que 
no caso de transações bancá-
rias ou com cartão de crédito 
é importante contestar a insti-
tuição financeira, observando 
as regras de cada operadora 
de cartão ou banco.

“Normalmente apresen-
tando o boletim de ocor-
rência e demonstrando que 
teve informações furtadas, o 
banco faz suas próprias dili-
gências internas e consegue 
identificar se foi uma compra 
indevida e estornar, bloquear 
inclusive. Mas se o banco ou 
bandeira não aceitarem fazer 
a devolução, a pessoa pode 
buscar a Justiça, explicando 
que foi uma compra indevi-
da”, explica.

O diretor da Associação 
Data Privacy Brasil de Pes-
quisa, Rafael Zanatta, lembra 
que caso um terceiro utilize os 
dados para abrir uma conta 
em nome do usuário ou faça 
alguma ação ou transação se 
passando por ele, incorrerá 
no crime de falsa identidade, 
definido como “atribuir-se ou 
atribuir a terceiro falsa identi-
dade para obter vantagem, em 
proveito próprio ou alheio, ou 
para causar dano a outrem”, 
bem como os usos de docu-
mentos de identidade.

A responsabilização, em 
casos do uso de dados por 
terceiros, vem resultando em 
decisões legais. Em um pro-
cesso com decisão proferida 
neste mês, reclamantes con-
seguiram decisão favorável 
contra o Facebook para serem 
indenizados pela plataforma, 
alegando que ela não protegeu 
a mãe de um golpe no What-
sapp (aplicativo controlado 
pelo Facebook). A senhora 
terminou por repassar uma 
quantia de dinheiro, achando 
que se tratava do filho, mas 
era um farsante.

Por Jonas Valente
Foto: Tânia Rêgo
Fonte: Agência Brasil

Oito mil pessoas 
visitaram o estande da 
Bahia em feira de turismo 
na Argentina

O estande da Bahia cha-
mou a ateção do visitante

Fonte: Ascom / Setur/Ba 

Foi encerrada no último dia 
7 de dezembro, em Buenos 
Aires, capital da Argentina, 
a 25ª Feira Internacional de 
Turismo da América Latina 
(FIT). O evento reuniu 41 pa-
íses para negócios no setor e 
atraiu um público de quase 90 
mil pessoas, entre visitantes, 
expositores e representantes 
de vários segmentos turís-
ticos. A Bahia se destacou 
entre os estados brasileiros 
participantes.

Aproximadamente oito mil 
pessoas passaram pelo estan-
de da Secretaria de Turismo 
da Bahia (Setur-BA). Visi-
tantes buscaram informações 
sobre os atrativos do estado; 
e profissionais promoveram 
serviços de hotelaria e de 
agências de viagens; além da 
prospecção de voos para des-
tinos baianos das empresas 
áreas Gol, Latam e Aerolíneas 
Argentinas.

“Uma parte dos argentinos 
procura Santa Catarina, por 
causa da proximidade, mas a 
maioria prefere a Bahia, que 
tem uma boa rede hoteleira, 
fora do padrão all inclusive, e 
também bons restaurantes no 
entorno dos hotéis”, relatou o 
argentino Juan Manuel Fer-
nandez, que administra uma 
das maiores operadoras de 
turismo do país portenho.

“Os turistas estrangeiros 
gastam, em média, 100 dó-
lares por dia, com perma-
nência de uma semana ou 
mais no destino. Por isso, foi 
importante esse trabalho do 
Governo da Bahia para atrair 
turistas com esse perfil”, pon-
tuou o operador baiano Cláu-
dio Maia.

O coordenador técnico 
de Promoções da Setur-BA, 
Pedro Gramacho, ressaltou a 
importância da presença do 
órgão na feira. “Participar de 
um evento como a FIT signifi-
ca estarmos no contexto mun-
dial de tudo que é discutido 
atualmente sobre o turismo, 
em contato com os principais 
operadores do mercado inter-
nacional. De volta a Salvador, 
vamos fazer um relatório 
técnico sobre as ações desen-
volvidas na Argentina, para a 
execução de novas atividades 
promocionais focadas nas 13 
zonas turísticas baianas”.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

  Convênio PETROBRAS

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

Ortodontia & Implantes

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode 
Perder. Apareça!

Duas lojas para melhor servir ao 
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS 
PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS 

MATERIAIS ELÉTRICOS
TUBOS & CONEXÕES

FERRAMENTAS EM GERAL
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

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

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

A Barão Empreendimentos é um grupo de 
empresas  administrado pelo experiente
empresário Walfredo Barão Melo Tei-
xeira, que atua em Candeias e em toda 
região nos mais diversos setores da 
economia, sempre com profissionalismo, 
competênciae responsabilidade. 
Está presente na Construção Civil, no setor 
de Terraplanagem, no ramo de Hotelaria 
e na locação de máquinas e equipamentos 
pesados.

BARÃO EMPREENDIMENTOS

TODA ESTRUTURA QUEVOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE

 QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para 
Excursões, Turismo e Empresas

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


