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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

BARÃO EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo
de empresas  administrado pelo expe-
riente 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.
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Candeias vai ganhar em breve a
Sansil Home Center da Construção
A Sansil Materiais de Cons-
trução, uma das principais
lojas do ramo, de Candeias e
região, pensando em dá mais
conforto e segurança para os
seus clientes, está preparan-
do o primeiro Home Center
da Construção na cidade.

Localizado nas margens
da BA 522, nas proximidades
do posto da Polícia Rodoviá-
ria Estadual, a Sansil Home
Center da Construção terá
uma área de 850 metros qua-
drados de show room para
exposição de mais de 5 mil
itens, com uma grande inova-
ção, oferecendo também uti-
lidades para o lar, como ta-
petes, panelas etc, além de
oferecer 30 vagas de estacio-
namento.

Um dos objetivos da em-
presa é desafogar o trânsito
no centro da cidade e ofere-
cer um serviço com alta qua-
lidade, umas das marcas da
Sansil.

O Showroomm da Sansil Home Center da Construção terá 850 metros quadra-
dos, de área construída, oferecerá mais de 5 mil itens e terá 30 vagas de estacio-
namento e ficará a menos de um quilômetro do centro da cidade

Travessa Alagoas, 59 B, Bairro Pitanga / Candeias - Bahia
CEP. 43.810-340  / Fones: (71) 3605/0147 / 3605-5075

Site: www.jmconstrucoes.com.br
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Ganhador do Renault Kwid da
Campanha Natal de Luz, da
CDL, comprou na Casa Santana

A presidente da CDL, Ana Paula Cordeiro, entregou,
ao lado dos irmãos Alan Cem Grama e Antonei,
sócios-gerentes da Casa Santana, as chaves do
Renault Kwid ao ganhador da grande promoção
Natal de Luz Candeias 2019 da CDL

Mais uma vez a campanha
promovida pela Câmara de
Dirigentes Lojistas de Can-
deias (CDL) foi sucesso ab-
soluto, batendo todos os re-
cordes de adesão. Em 2019,
a já tradicional campanha
Natal de Luz Candeias, mais
uma vez teve o apoio da Pre-
feitura Municipal de Candei-
as e o patrocínio dos parcei-
ros: Mercadão das Carnes,
Mega Utilidades, Casa das
Farinhas, Óticas Carol, Bai-
anão Móveis, Lojas Planeta,
Impacto Calçados e Confec-
ções, Lojas Cometa, Casa
Santana, Super Lícito, Pon-
to Econômico e Real Calça-
dos.

Para alegria dos irmãos
Alan Cem Grama e Antonei,
sócios-gerentes da Casa San-
tana, esse ano, o grande prê-
mio da promoção, um veícu-
lo Renault Kwid, Zero Qui-
lômetro, foi sorteado para
um antigo e fiel cliente da
Casa Santana. O sortudo foi
Edson Velarino Barbosa,

morador do Gurugé, na vizi-
nha São Francisco do Conde.

Além do carro zero quilô-
metro, foram sorteados dois
liquidificadores, cujos ga-
nhadores foram Cremilda
dos Reis e Joselia Ivanice
Carneiro; dois ventiladores,
para Jaires dos Santos Con-
ceição e Adailza da Luz Ma-
chado; dois Tanquinhos,
para Lindinalca Conceição
Almeida e Silvio Santos de
Jesus; duas TVs 32’, para
Tânia Maria Amorim de
Souza e Evanildo Santos Ro-
drigues; e um Microondas,
que saiu para Joanice C. de
Jesus.

A presidente da CDL, Ana
Paula Cordeiro, agradeceu a
todos a patrocinadores e a
todos que participaram de
mais uma grande campanha
da entidade.

O orteio aconteceu no úl-
timo dia 12 de janeiro, na
praça Dr. Gualberto, com
uma grande participação
popular

LBV completa
70 anos de
trabalho
promovendo
a Caridade

Assistência a gestantes é
um dos programas man-
tidos pela LBV
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Bahia obtém
recorde de
voos
regulares
internacionais
em 2019

O ano de 2019 foi positivo em
relação ao número de voos in-
ternacionais regulares para a
Bahia. A média de frequênci-
as mensais chegou a 109, um
recorde na série histórica, ini-
ciada em 2013. Também fo-
ram quebrados os recordes de
frequências em um único mês,
com 104 em janeiro de 2019,
e 33 em uma única semana, no
período de 24 a 30 de dezem-
bro.

A coluna

Pimenta na

Política, de

José Eduardo

e os artigos
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Netto

Leia ainda
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A Legião da Boa Vontade
(LBV) atua em todo o país, por
meio de 82 unidades de aten-
dimento: são Centros Comu-
nitários de Assistência Social,
abrigos para idosos, escolas de
Educação Básica e escola de
capacitação profissional. Em
2019, a Instituição alcançou a
marca de 13,6 milhões de
atendimentos e benefícios,
impactando mais de 300 mil
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social. Também be-
neficiou mais de 40 mil famí-
lias somente no Natal, com
cestas de alimentos não pere-
cíveis e entregou, no início do
ano letivo, 19 mil kits de ma-
terial escolar para crianças e
jovens em todo o país.

Hemoba
mobiliza
grupos
para
manter
estoque
de sangue

Para manter o estoque de
sangue em nível seguro
durante o período de ma-
nutenção preventiva das
Unidades Móveis de Cole-
ta (Hemóveis), a Funda-
ção de Hematologia e He-
moterapia da Bahia (He-
moba) tem investido na
mobilização de grupos de
doadores fidelizados.

A chilena JetSmart come-
çou a porara ano passado
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70 anos de Fraternidade

Ecumênica
Ao raiar de 2020, a fraterníssima Legião da Boa Vontade
completa 70 anos de profícua existência. Sete décadas ao

lado do povo, ajudando-o a suplantar as
mais árduas pelejas da vida. Nascida na ci-
dade do Rio de Janeiro, no dia da Confra-
ternização Universal, em 1o de janeiro de
1950, pela genialidade do saudoso jorna-
lista, radialista e poeta Alziro Zarur (1914-
1979), a LBV tem como logomarca um co-
ração azul, entrelaçado por 34 elos – refe-

rência ao número do versículo do capítulo 13 do Evangelho
de Jesus, segundo João: ”Amai-vos como Eu vos
amei”. Nela ainda se lê o Cântico dos Anjos aos pastores no
campo, quando do nascimento do Cristo Ecumênico, o Di-
vino Estadista: ”Paz na Terra aos homens de Boa
Vontade”. É o símbolo maior de sua atuação solidária e ecu-
mênica, quer dizer, universal.

A comemoração dessa data dá-se graças ao apoio popu-
lar. Vem dele a força motriz que levou a Instituição, no Na-
tal de 2019, a cumprir o desafio, lançado por ela mesma, de
distribuir, em todo o Brasil, a mais de 40 mil famílias de
baixa renda, cestas de alimentos. Isso sem contar os seus
programas socioeducacionais, pautados pela Pedagogia do
Afeto (direcionada para crianças de até 10 anos) e pela Pe-
dagogia do Cidadão Ecumênico que asseguram diariamen-
te um padrão de qualidade nas ações voltadas aos adoles-
centes, jovens, adultos e idosos atendidos em nossas uni-
dades espalhadas pelo território nacional.

ELO ACHADO
Numa página que escrevi – publicada na antiga Revista

LBV no 170, de junho de 1999, e que incluí em meu
livro Tesouros da Alma, fica expresso esse sentimento que
inspira e faz crescer a Legião da Boa Vontade. O texto sur-
giu de um improviso que fiz na Super Rede Boa Vontade de
Rádio: O Amor é o elo achado:

O Amor é a suprema definição da Divindade. É o elo per-
dido que a criatura busca na imensidão do estudo científi-
co, que, para mais rapidamente progredir no âmbito soci-
al, tem de irmanar-se à Fé sem fanatismos, a fim de encon-
trar esse elo. Há tanto tempo considero que a Ciência (cé-
rebro, mente), iluminada pelo Amor (Religião, coração fra-
terno), eleva o ser humano à conquista da Verdade!

E o que é mais o Amor?
O Amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Su-
pera todos os sofrimentos. É Deus. Logo, intensifica sua
atitude confortadora quando o desassistido ou o ser amado
precisa de socorro.
O Amor não pede para si mesmo.

O Amor oferece o auxílio que o desamparado suplica.
O Amor, com discrição, atende até ao apelo não abertamen-
te expresso.
O Amor não deserta, pois ajuda sempre. Nunca traz des-
truição. Propicia a Paz.
O Amor não adoece. Ele se renova para recuperar o enfer-
mo do corpo e/ou da Alma. Não promove a fome. Pelo
contrário,  fornece o alimento.
O Amor instrui e liberta, porquanto reeduca e espirituali-
za.
O Amor não constrange, porque confia. Por esse motivo,
poetizou Rabindranath Tagore (1861-1941), famoso bardo
e filósofo hindu, amigo de Gandhi (1869-1948): ”Ó Deus!
O Teu Amor liberta, enquanto o amor humano aprisio-
na”.
O Amor é tudo: o enlevo da existência, pois afasta o temor.
O Amor, quando verdadeiramente é ele mesmo, sempre tri-
unfa, visto que não coage nunca. Enfim, o Amor governa,
porque é Deus, mas igualmente Justiça.
O Amor é o Elo Achado.

Bem a propósito, em outro conceito, no tocante ao Amor
de Deus e à Sua Justiça, escrevi: No Tribunal Celeste vigo-
ra o Amor, todavia não existe impunidade. É sempre ne-
cessário enfatizar que em consonância ao Amor de Deus
permanece também a Justiça Celeste. A suprema redenção
exige da criatura reabilitada pelo Amor Divino a devida cor-
respondência em atitudes. De outra forma, seria a glorifi-
cação da impunidade.

NATAL, ANO-NOVO E A MENSAGEM DE PAZ
Em As Profecias sem Mistério (1998), defino o Natal

como a expansão da Fraternidade, e o Ano-Novo, a reno-
vação da Esperança, cujo resultado depende de nós, cria-
dores da riqueza ou mantenedores da pobreza, individual
e coletiva, material e espiritual. A cada 25 de dezembro e
1o de janeiro, precisamos crescentemente destacar os ensi-
namentos do Divino Mestre acima das tradições humanas,
mesmo as mais belas, pois estas não podem substituir o
exemplo Daquele que, há quase dois mil anos [estávamos
em 1998], entregou Sua vida em prol de nossa existência
moral. Somos ainda civilização cristã bem distante da ética
do Evangelho e do Apocalipse, senão como justificar tama-
nhas atrocidades que se repetem e se multiplicam no mun-
do?!

Nosso melhor desejo natalino e de feliz Ano-Novo a to-
dos é que possam encontrar, sempre mais, o conforto, a
sabedoria e a libertação que as lições do Divino Educador
nos proporcionam para a Eternidade: ”Amai-vos como Eu
vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como
meus discípulos” (Evangelho segundo João, 13:34 e 35).

Ninguém é propriedade de ninguém. Apesar
desta frase ser uma verdade inquestionável, não
são poucas as pessoas que se julgam “donas” de
outras. Situação que, infelizmente, é muito co-
mum nos relacionamento entre casais.

Não existe amor sem liberdade. Quando se
inicia um relacionamento, é necessário enten-
der que o outro tem uma história de vida pre-

gressa que não deve ser descartada, ignorada. Seus hábitos,
amizades e rotinas devem ser respeitados. Obviamente que um
relacionamento a dois exige certo desprendimento e sacrifício
de ambas as partes; porém quando se limita a liberdade, obri-
gando o outro a viver em função de si, começa a ultrapassar o
limite que separa a cumplicidade da possessão, podendo as-
sim se enveredar pelos caminhos da patologia.

Todo mundo sente ciúmes, até porque é uma forma de de-
fesa, uma maneira de prevenir que alguém tome aquilo que é
“seu”. Todavia, quando existe um desejo e controle possessi-
vos, regulando todas as ações do outro, privando-o de sua li-
berdade, monitorando cada passo e ainda com preocupações
excessivas sobre os relacionamentos anteriores, talvez seja o
momento de buscar ajuda profissional.

Essa forma de doença pode ser reflexo de traumas enraiza-
dos que vão desde a falta de segurança às dificuldades de não
saber lidar com a perda. Outros, como uma forma de defesa,
acabam limitando a liberdade alheia em função de uma decep-
ção amorosa anterior. E há, ainda, os prepotentes, machistas e
moralistas que se julgam superiores apenas por causa do gê-
nero, impedindo que as mulheres exerçam sua cidadania e o
seu direito de ir e vir, garantido pela constituição.

Existem ciúmes patológicos por parte das mulheres. Porém,
nesse jogo de controle, ameaças e imposições, elas são as prin-
cipais vítimas. Em função da força física masculina, muitas vi-
vem submissas e sob constantes ameaças dos seus parceiros.
Não muito raro, elas são impedidas até de se dirigir a outras
pessoas do sexo oposto; são proibidas de trabalhar ou manter
círculos de amizades; além de serem constantemente monito-
radas nas redes sociais que participam, e em casos extremos
vivem em cárcere privado, sendo violentada física e psicologi-
camente.

Lamentavelmente, muitas pessoas confundem amor com
possessão. O fato da pessoa não estar presente constantemen-
te não significa que não ame seu par. Da mesma forma, um
apego excessivo não é sinônimo de uma relação saudável. Amor
exige cumplicidade, confiança e liberdade, até mesmo para ser
capaz de terminar um relacionamento e não ficar com a pes-
soa por pena. Dessa forma, não devemos exigir que ninguém
nos ame por obrigação ou imposição; e enquanto não tivermos
esses valores internalizados não deveríamos iniciar nenhum
relacionamento, a fim de não despejar no outro a carga de um
grande problema que talvez seja nosso.

Ciúme patológico

Escritora sebastianense lança
mais um livro de poesias

A escritora Cátia Cristina
Garcez é autora de vários
trabalhos culturais
      (Foto: Redes Sociais)

A escritora Cátia Garcez esta-
rá lançando no próximo dia 31
de janeiro, na cidade de São
Sebastião do Passé, mais um
livro de poesias. Essa nova
obra da autora se chama
Agenda 2020 e tem ilustração
do artista plástico Wesley Sa-
cramento.

O lançamento vai aconte-
cer a partir das 19 horas, na
Livraria e Sebo Brechó da Re-
doma, que fica na própria re-
sidência da autora, em São
Sebastião do Passé.

Editado pelo Jornal do
Povo Editora, o novo livro de
Cátia Garcez traz poesias iné-
ditas escritas pela autora nos
últimos meses.

A Escritora
Possui Licenciatura em Te-

atro pela Universidade Federal
da Bahia (2000), Especializa-
ção em docência do Ensino Su-
perior pela Visconde de Cairu e
Mestrado em Crítica Cultural
pela Universidade do Estado da
Bahia (2012). Trabalha como
professora concursada no Colé-
gio Estadual Polivalente MLFB.
Tem experiência na área de
Produção Cultural, com ênfase
em Direção Teatral e em Lite-
ratura com ênfase em Poesia,
conto e dramaturgia. Escreve
há 16 anos como colunista para
a Editora Jornal do Povo, da
qual é sócia.

Publicou como autora os li-
vros impressos: Textos Dramá-
ticos para teatro amador
(2004) e Rede de Grupo de Te-
atro Amador na Bahia Contem-
porânea (JP-2014); duas cole-
tâneas de poesia: Coletânea de
Poetas Sebastianense (2001) e
Janelas da Alma (JP-2009);
Duas coletâneas com artigos:
Percursos da Pós Crítica Cultu-
ral - Ensaios e Artigos de estu-
dantes do pós-crítica (UEFS -
2011) e Pensando a Gestão Cul-
tural - Reflexões e Práticas nos
contextos Regionais (MINC-
2014). Organizou o livro Cader-
nos de memórias- São Sebasti-
ão do Passé por João Alfredo do
Espírito Santo (JP-2017).

Vereador Jorge da JM comemora

realização de obras no bairro D. Avelar

O vereador Jorge da JM
está cumprindo o seu
primeiro mandato

O vereador Jorge Moura Bar-
bosa, o Jorge da JM, apesar de
fazer parte do grupo de oposi-
ção na Câmara de Vereadores
de Candeias, está comemoran-
do a realização por parte da
prefeitura do município, de al-
gumas obras oriundas de Pe-
didos de Providências feito por
ele durante o seu mandato que
se iniciou em 2017.

Dentre as obras realizadas,
o vereador Jorge da JM cita a
pavimentação de ruas e melho-
ramento da iluminação públi-
ca no bairro de D. Avelar, onde
a prefeitura também construiu
a praça Félix Dias, uma velha
reivindicação dos moradores
do bairro, que agora tem uma
área de lazer.

Jorge da JM é um dos ve-
readores que representam o
bairro de D. Avelar, onde ele
obteve uma votação expressi-
va e é um dos que mais reivin-
dicam obras para melhorar o
bairro.

É de autoria do vereador
Jorge da JM o Projeto de Lei

nº 072/2018, que alterou o
nome da rua Padre Cícero, no
bairro D. Avelar, para rua An-
tônio Rabelo da Silva.

O empresário Jorge Moura
Barbosa, vereador Jorge da
JM, está cumprindo o seu pri-
meiro mandato na Câmara
Municipal de Candeias e se tor-
nou um crítico da administra-
ção municipal, por não concor-
dar com a maneira que o mu-
nicípio está sendo administra-
do.

Prefeito Pitagoras Ibiapina faz

remanejamento de Secretários

Prefeito Pitagoras reuniu
a imprensa para a nunciar
mudanças no secretariado

Em ano eleitoral, acomodar
aliados sempre foi uma es-
tratégia dos políticos que
buscam a reeleição. Pen-
sando nisso, o prefeito de
Candeias, Pitágoras Ibiapi-
na reuniu na sala de reuni-
ões da Prefeitura, no último
dia 21 de janeiro, a impren-
sa local e lideranças políti-
cas do seu grupo, para
anunciar o remanejamento
de alguns Secretários e a
nomeação de dois novos
integrantes do seu governo:
o ex-vereador Joseval da
Silva, que era subsecretário
de Educação, assumiu a
Secretaria de Cultura, subs-
tituindo Marivalda da Sil-
va, que foi para a Secreta-
ria de Governo; e Robert da
Cruz Costa, o professor Ro-
bert da Quality, que vai co-
mandar a Secretaria da Ju-
ventude, em substituição a
Nem de Barão, que foi exo-
nerado.

Além de Marivalda da
Silva que deixou a Cultura
e foi para a Secretaria de
Governo, foram remaneja-
dos Ivan Palma, que deixou
a Chefia de Gabinete e foi
para a Secretaria de Habi-
tação e Jarinho, que deixou
a Secretaria de Governo e
foi para a Chefia de Gabi-
nete.

Na Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência
Social, saiu Joelma Aneide
para a entrada de Soraia
Cabral, que continua sendo
Secretária de Saúde e vai
acumular a SEDAS.

O secretário Robson
Santana, que acumulava as
Secretarias de Planejamen-
to, Desenvolvimento Urba-
no e Habitação, fica agora
apenas na Secretaria de
Planejamento e Desenvol-
vimento Urbano, já que a
de Habitação foi para Ivan
Palma, que deixou a Chefia
de Gabinete.

Nas demais Secretarias,
como Educação, Saúde,
Obras e Serviços Públicos
não houve alteração, per-
manecendo com os mes-
mos titulares.
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Ao sancionar a chamada Lei Anticrime no dia
24 de dezembro passado, o Presidente
Bolsonaro criou o Juiz de Garantias.
Revolucionou o processo penal brasileiro,
avançando no caminho da preservação da
dignidade humana e das garantias
processuais, com certeza fornecendo
instrumentos para que haja sentenças penais
mais justas. Trocando em miúdos, antes da

referida lei, precisava apenas de um juiz para conduzir a
apuração do fato criminoso; no início, na fase de investigação,
o magistrado responsável pelo controle judicial, em tese, seria
o mesmo responsável pela instrução do processo, finalizando-
o com uma sentença.

Historicamente falando, o interessante é que o Projeto de
Lei veio a ser conhecido como o Projeto de Mouro, depois de
algumas mudanças no Congresso Nacional, alguns setores
passaram a chama-lo de Projeto Anticrime; com a sua sanção,
contando com 25 vetos, a aludida lei poderia ser chamada de
Lei AntiMoro. A carta branca que o presidente deu a Moro,
talvez tenha sido aberta agora, com certeza estava escrita que
ele de “Super Ministro” não tem nada, visto que, talvez, o ponto
principal que o mesmo era contra não foi defenestrado na
sanção presidencial. A necessidade deste juízo de garantias
sempre foi uma bandeira dos doutrinadores de escol, no
entanto, os abusos praticados na Lava jato e a relação
incestuosa entre o Juiz e os Procuradores da República
reforçaram o entendimento da necessidade do Juiz- julgador
ficar equidistante das investigações, a fim de que o mesmo não
fosse contaminado e iniciasse um processo penal com juízo de
valor antecipado, que seria sempre a opinião das autoridades
que labutaram na investigação.

Vale registrar que estamos analisando um dos pontos
positivos da Lei, posto que, seria impossível num só artigo
analisar inúmeras mudanças do Código Penal, Processual Penal
e da Lei de Execução Penal. Continuando, observem o
paradoxo, é interessante que um governo tido por boa parte de
seus opositores como reacionário, promova o mais importante
avanço do Processo Penal brasileiro das últimas décadas; estou
me referindo a uma mudança que está em sintonia com o
princípio maior da Constituição Federal, o princípio da
dignidade humana, tentando melhorar a aplicação justa do
Direito Penal Material.

Indubitavelmente, com a criação desse novo instituto,
dificilmente teremos um novo “Super herói” como juiz,
ajudando as turmas dos Deltan Dallagnol da vida, bem como
contribuído com a polícia federal a arquitetar operações. Um
juiz tem que ser imparcial, honesto e julgar de acordo com a
prova que brote espontaneamente nos autos. A função do MP

e da advocacia é totalmente diferente da magistratura,
conquanto, não exista hierarquia entre as mesmas.

O criminalista David Tangerino, afirmou ao Conjur, opinião
favorável, transcrevo em virtude dele fazer um paralelo sucinto
entre os dois sistemas, senão vejamos:

– A construção da narrativa da investigação, quando não
unilateral, é preponderantemente da acusação. E o juiz se deixa
perpassar por essa narrativa. É uma questão humana, não de
má fé. O juízo de garantia nasce da singela constatação de que
julgadores são humanos e que há arranjos mais eficientes para
mitigar a inafastável condição humana da falibilidade.

O Juiz das garantias tem a incumbência de zelar pelo
CONTROLE DA LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL e salvaguardar os Direitos individuais do
investigado ou indiciado. Vale ressaltar que ele não participa
das investigações, como equivocadamente tem sido noticiado;
não substitui na atuação probatória o órgão de acusação. A sua
função é de controle fiscalizatório no Processo Penal de
estrutura acusatória, ele é autoridade que participa
equidistante, por incrível que pareça. Pensar diferente seria
colocá-lo numa posição contrária a gênese do seu cargo; seria
mais um componente da fase de investigação, o que seria um
absurdo jurídico.

Compete notadamente a autoridade acima citada, receber
a comunicação imediata da prisão; receber o auto da prisão
em flagrante para o controle da legalidade observado o disposto
no artigo 310 do CPP; zelar pela observância dos direitos do
preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua
presença, a qualquer tempo; ser informado sobre a instauração
de qualquer investigação criminal; decidir sobre o
requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar;
prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem
como substituí-las ou revoga-las, assegurado no primeiro caso,
o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na
forma do disposto neste código ou em legislação especial
pertinente; decidir sobre o requerimento de produção
antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis,
assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência
pública e oral; prorrogar o prazo de duração de inquérito
estando o investigado preso, em vista das alegações
apresentadas pela autoridade policial e observar do disposto
no parágrafo segundo deste artigo, que admite a prorrogação
de réu preso uma única vez, pelo prazo de até 15 dias.

Resumindo qualquer matéria inerentes às suas funções de
juiz garantista, ele deve atuar. Assim o artigo 3 é
exemplificativo, não é taxativo, melhor explicando, todas as
hipóteses elencadas a referida autoridade judicial decide. Mas
não é só, outras que estejam ligados ao controle da legalidade,
ele pode atuar. Deve o julgador decidir sobre os requerimentos

de: interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em
sistema de informática e telemática ou de outras formas de
comunicação; afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados
e telefônicos, busca e apreensão domiciliar; acesso a
informações sigilosas; outros meios de obtenção da prova que
restringe os direitos fundamentais do investigado; julgar o
habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;
determinar a instauração de incidente de insanidade mental;
decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal
ou os de colaboração premiada quando formalizados durante
a investigação.

O juiz de garantias sai de cena quando decide sobre o
recebimento da denúncia ou queixa, daí em diante o processo
vai para as mãos do Juiz da instrução e julgamento. Ademais,
as decisões proferidas pelo juiz na fase investigatória não
vinculam o juiz do processo que, deverá reexaminar a
necessidade das medidas cautelares em curso. É importante
noticiar que a denúncia vem desacompanhada dos autos do
inquérito, ressalvado os documentos relativos às provas
irrepetíveis, medidas de obtenção ou antecipação de provas,
que deverão estar em autos apartados da denúncia, apenso.

Outro ponto positivo da lei, ora analisada, foi a proibição
para que a imprensa continue a explorar a imagem da
pessoa submetida a prisão. Espero que a lei não fique só
no papel, posto que determinados programas televisivos fazem
da desgraça alheia pedestal para sua audiência, e humilham
muitos brasileiros acusados de crime, promovendo uma
verdadeira execração pública, conquanto já existia, no mínimo,
a previsão no rol das normas incriminadoras do crime de
constrangimento ilegal. Assim, cabe ao juiz das garantias
assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos
presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade
com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa
submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil,
administrativa e penal.

As Associações dos Magistrados Brasileiros, AMB, bem
como a do Juízes Federais do Brasil, AJUF, ingressaram no
ano passado com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
no Supremo Tribunal Federal, alegando que o Juiz de Garantias
só poderia ter sido criado por Lei Complementar e que ele não
pode ter eficácia imediata. Até a presente data a aludida ação
não foi despachada.

Encerro estas reflexões sem uma resposta, o juiz de
garantias é necessário, sendo medida salutar a sua previsão
legal. Sucede que no Brasil, especialmente na Bahia, nós não
temos juiz para instrução de um processo, ou melhor, temos
centenas de comarcas sem Juiz. Na pratica, como será resolvido
esse problema?? Não devemos esquecer que a lei entra em vigor
no mês de janeiro deste ano.

Pacote anticrime e Juiz de Garantias, nova realidadePor Plácido Faria

Plácido Faria é advogado e comentarista político /Colaborador do jornal O Candeeiro / placido@yahoo.com.br

Projetos socioambientais da Mosaic
Fertilizantes impactam cerca de 40
mil pessoas em 2019

MEIO AMBIENTE As iniciativas de desenvolvimento social
beneficiaram 10 municípios ao longo de 2019

A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras de
fosfatados e potássio combi-
nados, encerra o ano de 2019
com diversas ações socioam-
bientais realizadas com as
comunidades dos locais
onde atua. As iniciativas fo-
ram desenvolvidas por meio
do Instituto Mosaic, que
possibilita o desenvolvi-

mento de programas em
quatro plataformas de atua-
ção: Água, Alimentação,
Educação e Desenvolvimen-
to Local.

Em água, uma das
principais iniciativas do ano
foi o Edital da Água. Em sua
primeira edição, foram sele-
cionados nove projetos –
entre mais de 40 inscritos –
voltados à gestão de recursos
hídricos que visam assegu-
rar disponibilidade e quali-
dade dos mesmos para as ge-
rações futuras. Com prêmi-
os de até R$ 52 mil, as ações
impactam diretamente 1500
pessoas em seis estados di-
ferentes.

Já a plataforma ali-
mentação foi trabalhada por
meio do Programa Alimen-
tAção. Com a capacitação de
merendeiras e outros profis-
sionais de 32 escolas muni-
cipais, a empresa realizou
também palestras educati-
vas voltadas para boas prá-
ticas na manipulação de ali-

mentos, melhor aproveita-
mento para diminuir o des-
perdício e alimentação sau-
dável para o dia a dia. Quin-
ze hortas comunitárias fo-
ram implementadas e, como
resultado, houve um aumen-
to de 93% de consumo de
vegetais e frutas na meren-
da escolar e redução de 89%
no consumo de óleo, frituras
e alimentos gordurosos.
Além disso, 64% das pesso-
as relataram mudança nos
hábitos alimentares após a
iniciativa. Em apenas 2 me-
ses de implementação, 35%
das escolas já estão doando
excedentes para as famílias
da comunidade.

Para reforçar sua atu-
ação neste pilar e alinhado à
missão da empresa, de aju-
dar o mundo a produzir os
alimentos de que precisa, no
Dia Mundial da Alimenta-
ção, em outubro, a Mosaic
Fertilizantes realizou uma
campanha que distribuiu
190 toneladas de alimentos
para mais de 90 instituições
e cerca de 2 mil famílias das
comunidades de Tapira
(MG), Catalão e Ouvidor
(GO). Além das doações fei-
tas por funcionários da em-
presa, uma parte deste mon-
tante foi adquirida de peque-
nos produtores com o intui-
to de impulsionar o desen-
volvimento econômico do

comércio local. Por meio
desta ação, os mercados lo-
cais registraram um aumen-
to de 30%, enquanto 56%
dos pequenos agricultores
tiveram um impacto positi-
vo em sua renda.

Na área de educação,
o Programa Mosaic Educa,
que tem como objetivo tra-
balhar a leitura de forma lú-
dica, prazerosa e educativa,
entregou uma sala de leitu-
ra em Candeias (BA) e reali-
zou mais de 24 workshops
com 488 horas de formação
de professores de todo o
País. Nos municípios parti-
cipantes, cerca de 94% dos
alunos mostraram mais in-
teresse na leitura e escrita e
85% tiveram um aumento na
compreensão de textos lidos.

Arthur Liacre, vice-
presidente de assuntos cor-
porativos e sustentabilidade
e presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto
Mosaic, afirma que as ações
continuarão em 2020. “As
nossas plataformas de atua-
ção estão alinhadas aos nos-
sos objetivos de negócio, tor-
nando nosso trabalho em
performance social ainda
mais relevante. Cada ação
reflete o compromisso que
temos com as comunidades
em que atuamos e isso nos
motiva a continuar desen-
volvendo iniciativas em to-

das as plataformas”, diz.
Assista ao vídeo para

conhecer as mudanças pro-
movidas em 2019: http://
www.mosaicco.com.br/
community/2914.htm.

Sobre Mosaic Fertili-

zantes

Com a missão de aju-
dar o mundo a produzir os
alimentos de que precisa, a
Mosaic atua da mina ao cam-
po. A empresa entrega cerca
de 27,2 milhões de toneladas
de fertilizantes ao ano para
40 países, sendo uma das
maiores produtoras globais
de fosfatados e potássio
combinados. No Brasil, por
meio da Mosaic Fertilizan-
tes, opera na mineração,
produção, importação, co-
mercialização e distribuição
de fertilizantes para aplica-
ção em diversas culturas
agrícolas, ingredientes para
nutrição animal e produtos
industriais. Presente em dez
estados brasileiros e no Pa-
raguai, a empresa promove
ações que visam transformar
a produtividade do campo, a
realidade dos locais onde
atua e a disponibilidade de
alimentos no mundo. Para
mais informações, visite
www.mosaicco.com.br .
Siga-nos no Facebook e

LinkedIn.
Por Thais Hiray
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CHURRASCARIA
DA BRANCA

Uma delícia na beira da BA 522

Rod. 522 Km 6 - Caroba
Em frente à FAC - Candeias-Ba.

Café da Manhã e Almoço

Atendimento para Empresas

Fonte e Foto: Secom/PMSFC

LBV completa 70 anos de trabalho
promovendo a Caridade Completa:
a do corpo e da Alma
Em 1º de janeiro de 1950, Dia
da Paz e da Confraternização
Universal, nascia na cidade do
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, a
Legião da Boa Vontade (LBV).
Por isso, 2020 será um mar-
co histórico na vida de cola-
boradores, voluntários, ami-
gos, parceiros e de todos os
que compartilham desse Ide-
al da Boa Vontade, que há 70
anos promove a Caridade
Completa: a do corpo e da
Alma.

Prestando contas ao povo
A LBV atua em todo o país,

por meio de 82 unidades de
atendimento: são Centros Co-
munitários de Assistência So-
cial, abrigos para idosos, es-
colas de Educação Básica e
escola de capacitação profis-
sional. Em 2019, a Instituição
alcançou a marca de 13,6 mi-
lhões de atendimentos e bene-
fícios, impactando mais de
300 mil pessoas em situação
de vulnerabilidade social.
Também beneficiou mais de
40 mil famílias somente no
Natal, com cestas de alimen-
tos não perecíveis e entregou,
no início do ano letivo, 19
mil kits de material escolar
para crianças e jovens em
todo o país.

Ao longo do ano, milhares
de atividades foram realiza-
das para crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos, idosos e
gestantes com foco na músi-
ca, na dança, no esporte, no

meio ambiente, na cidadania,
na educação, na alimentação,
na saúde, na geração de ren-
da, no trabalho, na comunica-
ção, na segurança e na garan-
tia de direitos, visando à me-
lhoria da qualidade de vida
dessas pessoas, de suas famí-
lias e da comunidade onde vi-
vem. Ações de reflexão, pales-
tras e rodas de conversa tam-
bém contribuíram para mudar
destinos e transformar para
melhor muitas histórias de
vida.

Solidariedade sem fron-
teiras

Com o apoio de todos os
que acreditam no seu traba-
lho, a LBV continua sua luta
no enfrentamento aos desafi-
os mundiais em prol das po-
pulações mais vulneráveis do
país e incentivando valores

como ética, solidariedade,
compaixão, esperança e cida-
dania, com o diferencial da Es-
piritualidade Ecumênica.
Cabe ressaltar estas palavras
do diretor-presidente da Le-
gião da Boa Vontade, José de
Paiva Netto: ”Quando admi-
nistramos, devemos fazê-lo
oferecendo o melhor de nós
hoje. Contudo, sempre miran-
do o futuro, a almejar uma
comunidade, um país, enfim,
um mundo pacificado pelo
esforço das pessoas de Boa
Vontade. Isso quer dizer: agir
de forma eficaz no presente,
para que o amanhã seja a
glorificação do que ousamos
realizar agora”.

Conheça a LBV. Apaixone-
se pelo trabalho e ajude a mul-
tiplicar a Boa Vontade nos co-
rações! Saiba mais
acessando: www.lbv.org.br.

Milhares de crianças de todo o Brasil são atendidas
pelos programas da Legião da Boa Vontade (LBV)

Gestão Evandro Almeida inicia, oficialmente, a

construção de uma nova escola na Baixa Fria

O prefeito de São Francisco do
Conde, Evandro Almeida,
acompanhado pelo vice-pre-
feito, Carlos Alberto Bispo
Cruz (Nem do Caípe), pelo se-
cretário da Educação, Mari-
valdo do Amaral, demais se-
cretários municipais, vereado-
res, assessores, superinten-
dentes e toda população fran-
ciscana, deu início, nesta ter-
ça-feira (14), às obras de cons-
trução da nova escola de Tem-
po Integral, localizada no bair-
ro da Baixa Fria. 

Na oportunidade, o prefei-
to Evandro Almeida enfatizou
a importância dessa grande
obra para a Educação francis-
cana. “Enfrentamos todas as
dificuldades juntos e, em
nome do secretário Marival-
do, saúdo a todos os  secretá-
rios e a toda equipe da SE-
DUC, que trabalha incessan-
temente pela nossa Educação.
Será um ano de muito pro-
gresso para a nossa cidade,

com muitos investimentos em
diversas áreas para continuar
transformando São Francisco
do Conde numa cidade cada
vez melhor. Ainda nesse pri-
meiro semestre, iremos entre-
gar à população outras gran-
des obras, a exemplo da qua-
dra poliesportiva do Gurugé,
das pavimentações do Monte,
Muribeca e entorno da Escola
Rilza Valentim, além da entre-
ga da nossa Biblioteca, dos
PSFs de Paramirim  e Muribe-
ca, da Casa Mário Augusto
Teixeira de Freitas e tantas 
outras obras que irão benefi-
ciar os franciscanos, pois, o
meu compromisso, é  fazer o
melhor pelo povo e pela nossa
cidade”.

Da mesma premissa co-
munga também o vice-prefei-
to, Carlos Alberto Bispo Cruz
(Nem do Caípe). “Hoje é um
dia muito importante e já co-
meçamos o ano com essa
grande obra. A Educação de

São Francisco do Conde tem
sido transformada em virtude
do compromisso da gestão e
do trabalho de toda equipe da
SEDUC, que não tem medido
esforços em prol dos nossos
estudantes. Confiamos plena-
mente nessa gestão e seguire-
mos juntos com o prefeito.
Quero agradecer à Câmara de
Vereadores por todo o apoio 
em prol do desenvolvimento
da nossa cidade. Momentos
como esse nos fazem ter a cer-
teza do dever cumprido”.

Muito grato por viver esse
momento especial, o secretá-
rio da Educação, Marivaldo do
Amaral, também fez o seu
pronunciamento. ”Esses três
anos foram de muitos desafi-
os e muitos achavam que não
iríamos vencer, mas quem tem
Deus e muito trabalha, vence!
Essa é uma obra à altura ao
povo franciscano, com toda
modernidade e infraestrutura
de uma escola digna. O senhor
(dirigindo-se ao prefeito) tem
compromisso com a Educa-
ção. Nenhuma secretaria tra-
balha sozinha, por isso quero
também agradecer a todas as
pastas que contribuíram para
a realização deste momento,
em especial à SEPROJE e ao
secretário Ruy Barbosa, que
lutou muito para captar esse
recurso. A gestão do nosso
prefeito fez muito pela Educa-
ção, mas o trabalho continua
e temos muito ainda a fazer.
Com iniciativas como essa, a
nossa Educação entrará, com
certeza, para o rol das melho-

res da Bahia, porque eu sei do
trabalho que estamos reali-
zando. A Educação francisca-
na é libertadora, faz com que
os franciscanos possam cons-
truir a sua própria história”.

O secretário ainda decla-
rou que “a Educação é uma
demanda social cujos resulta-
dos não aparecem do dia para
o outro. Em 2019 construímos
o Referencial Curricular Fran-
ciscano, que é a alma da edu-
cação. Nós trabalhamos inten-
samente para que a alma de
São Francisco do Conde seja
libertadora, para construir
uma vida e caminhos diferen-
tes, com a cara do município,
mas aberta para o mundo”. 

Representando os verea-
dores, o presidente da Câma-
ra, Antônio Santos Lopes
(Pantera), fez uso da palavra. 
“Que esta obra possa trazer
muitas alegrias para essa
comunidade! O que dá  asas é
a Educação e esse instrumen-
to dará  a oportunidade aos
franciscanos para alcançarem
vôos ainda mais altos e luga-
res inimagináveis”.

A construção da nova esco-
la da Baixa Fria é resultado de
uma parceria entre o Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), a Secre-
taria Municipal da Educação
(SEDUC) e a Secretaria Muni-
cipal de Projetos Estratégicos
(SEPROJE), responsável pela
captação de recursos para a
realização da obra.

Bahia obtém recorde de voos

regulares internacionais em 2019
O ano de 2019 foi positivo em
relação ao número de voos in-
ternacionais regulares para a
Bahia. A média de frequênci-
as mensais chegou a 109, um
recorde na série histórica, ini-
ciada em 2013. Também fo-
ram quebrados os recordes de
frequências em um único mês,
com 104 em janeiro de 2019,
e 33 em uma única semana, no
período de 24 a 30 de dezem-
bro.

As informações foram di-
vulgadas pelo secretário esta-
dual do Turismo, Fausto
Franco. Os dados foram le-
vantados pela Diretoria de
Planejamento Turístico (DPT)
da Secretaria do Turismo da
Bahia (Setur).

“Ao longo de 2019, empre-
endemos grandes esforços
para aumentar a conectivida-
de aérea na Bahia, negocian-
do com companhias e agênci-
as de viagem no Brasil e no
exterior e contando também
com a política de incentivo do
Governo do Estado, que redu-

ziu significativamente a alí-
quota de ICMS para o quero-
sene de aviação”, afirmou o
secretário.

Fim de ano
Entre os 33 voos registra-

dos na semana de 24 a 30 de
dezembro estão as sete novas
frequências de Santiago do
Chile – três da companhia Sky
Airline e quatro da JetSmart,
que operam em esquema
de low cost (baixo custo).

Já a Aerolíneas Argentinas
operou, em dezembro, cinco
frequências Buenos Aires –
Salvador, com escala em Por-
to Seguro, gerando dois de-
sembarques internacionais do
mesmo voo. Nesse contexto,
Porto Seguro contou com 11
chegadas internacionais no
período, sendo seis voos regu-
lares da capital argentina,
além das cinco escalas.

Foto: Paula Fróes / GOVBA /Arquivo

Fonte: Ascom/Setur

O aeroporto de Salvador foi totalmente requalificado

Vigilância analisa

qualidade da

água consumida

no município de

Candeias

A Vigilância em Saúde Ambi-
ental do município, desenvol-
vendo as ações do Programa
Nacional de Vigilância da

Qualidade da Água para Con-
sumo Humano – Vigiagua,
analisou em 2019 os 36 pon-
tos de abastecimento de água
da Empresa Baiana de Água e
Saneamento S.A – Embasa,
além de águas de fontes e ou-
tros, em Candeias.

De acordo com a análise a
qualidade da água que cai nas
torneiras dos candeenses está
dentro do padrão de qualida-
de estabelecido para o consu-

mo humano. Para a Coorde-
nadora de Vigilância Sanitá-
ria, Ambiental e Saúde do Tra-
balhador, Gelliane Souza, é
necessário ter um cuidado re-
dobrado na utilização das
águas utilizadas para o consu-
mo, não tratada, seja ela de
fontes ou outros locais, utili-
zando como forma de trata-
mento o hipoclorito de sódio
(Água Sanitária), além de fer-
ver e filtrar a mesma.

Todos os dias tem Churrrasco

E pratos variados

Lançamento da pré-candidatura

O micro-empresário Nilson
Gomes de Matos, o Amigo
Nilsinho, vai reunir os amigos
e correligionários nos próxi-
mos dias para lançar, oficial-
mente, a sua pré-candidatura
a vereador nas próximas elei-
ções municipais.

De acordo com Nilsinho, os
amigos o tem incentivado a
concorrer a uma vaga na Câ-
mara Municipal de Candeias.
“Tenho vários amigos que que-
rem que eu seja candidato,
portanto, em outubro próximo
vou botar o meu anome à dis-
posição”, disse o pré candida-

O Amigo Nilsinho pre-
tende disputar uma
cadeira na Câmara de
Vereadores de Candeias

to amigo Nilsinho, que está
filiado ao PRB e deve mesmo
ser candidato

O bairro da Baixa Fria vai ganhar uma escola moderna
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Centenas de pessoas compareceram
ao lançamento da pré-candidatura
de Nita a prefeita de Madre de Deus

Região Metropolitana

Por Pedro Castro

No último dia 20 de janeiro foi
realizado, no Clube do Suape,
em Madre de Deus, o lança-
mento da pré-candidatura de
Nita à prefeita da cidade. O
evento contou com a presen-
ça de centenas de pessoas.
Dentre eles o prefeito da cida-
de, Jeferson Andrade (PP).
Nita atualmente é secretária
de Educação da atual gestão
municipal. E a sua candidatu-
ra segue uma orientação do
presidente estadual do PP,
vice-governador João Leão,
segundo a qual os Progressis-
tas lançarão postulantes aos
givernos municipais nos 417
municípios baianos.

“Este é o lançamento da
pré-candidatura de uma mu-
lher querida por toda Madre
de Deus. Nita tem uma traje-
tória de relevantes serviços
prsetados à população da ci-
dade. E conseguimos um mar-
co histórico para a nossa cida-
de e para a Bahia na área de

educação no ano passado.
Pois em 2019 Marde De Deus
tornou-se a primeira cidade
do país a universalizar a edu-
cação em tempo integral em
toda a rede municipal de en-
sino. E teremos outros avan-
ços neste ano letico de 2020,
como a educação bilíngue e a
continuação do processo de
climatização dos colégios”,
comemorou Jeferson Andra-
de.

Segundo o chefe do Execu-
tivo municipal, “Madre de
Deus tem uma gestão exitosa
na educação, saúde, seguran-
ça pública, infraestrutura, cul-
tura, mobilidade urbana, pro-
teção social  e em diversos ou-
tros setores. Portanto, o povo
de Madre de Deus não admi-
tirá retrocessos sequer perder
direitos adquiridos. Nita re-
presenta o avanço”.

“Hoje estamos dando os
primeiros passos para a cons-
trução de um Plano de Gover-

no, que será elaborado por
meio da escuta atenta dos an-
seios da comunidade de Ma-
dre de Deus. O meu desejo é
continuar cuidano das pesso-
as, e por isso quero saber o que
é prioridade na nossa cidade.
Que este caminho seja leve, de
paz e muito respeito”, salien-
tou Nita em entrevista à im-
prensa da região.

Já o deputado federal
Cláudio Cajado (PP) salientou
que “Nita é gente que gosta de
gente. Estamos juntos com ela
no projeto de uma cidade cada
vez mais humana e com de-
senvolvimento e progresso
social”, afirmou.

Também presente no even-
to, o deputado estadual Nilti-
nho (PP) pontuou que “Nita é
um grande nome. Sua pré-
candidatura  é resultado da
unidade. Esta gestão munici-
pal tem diversos reasutados
exitosos que são cases de su-
cesso de uma gestão pública.

A cidade não admite retroce-
der. Nita não é só a continua-
ção dos avanços na gestão pú-
blica. Ela repesesenta um pro-
jeto de desenvolvimento eco-
nômico e social do PP para a
Bahia e, em particular para
Madre de Deus”.

Um dos presentes no even-
to, Júlio César Almeida de
Aquino, 42 anos, cozinheiro,
destacou sua confiança no tra-
balho de Nita. “Ela gosta de
cuidar de pessoas. Eu acredi-
to no potencial de Nita na con-
tinuação e alaboração de no-
vos projetos que irão benefi-
ciar a população de Madre de
Deus”, avaliou.

Nita foi prefeita de Madre
de Deus duas vezes e também
é ex-vereadora na cidade.

A força do PP
O PP tem hoje uma banca-

da na Cãmara dos Deputados
com 39 parlamentares. E na
Bahia conta com 102 prefeitos
e cerca de 600 vereadores. E
tem uma bancada de dez de-
putados na Assembleia Legis-
lativa.

“Somos uma das grandes
forças políticas do Brasil e da
Bahia. O PP tem em seus qua-
dros 24% dos chefes de execu-
tivos municipais no estado. E
aqui na nossa microrrregião,
além do prefeito Jeferson An-
drade, os prefeitos de Candeis,
dr. Pitagóras, e de São Fran-
cisco do Conde, Evandro, são
filiados aos Progressistas”,
afirmou o presidente do PP
municipal, Ericson Gomes.

O evento contou com a
presença dos vereadores Re-
nato de Martins (PSD) e Cláu-
dia Copque (PSB); do presi-
dente municipal do PSD, No-
ronha; da presidente do
PCdoB Municipal, Mirian Al-
ves, e do presidente do PT
Municipal, Daltro, além de di-
versas lideranças locais.

Nita já foi vereadora já foi vereadora, presidente da Câmara e duas vezes prefeita

Nova tecnologia de
carros conectados
da Ford alerta o
motorista de
perigos ocultos à
frente
A Ford apresentou na Europa
uma nova tecnologia de carros
conectados que dá um alerta
antecipado ao motorista sobre
perigos à frente na estrada,
escondidos em curvas ou ou-
tros locais fora da sua visão.
O sistema, chamado LHI (Lo-
cal Hazard Information), ou
“informação de perigos lo-
cais”, é considerado um avan-
ço significativo na criação de
uma infraestrutura de trans-
porte conectada.

Diferentemente dos sis-
temas de alerta de acidentes
de trânsito conhecidos, que
dependem dos motoristas
para fornecer informações, o
LHI trabalha de forma autô-
noma, sem a necessidade de
qualquer interação do moto-
rista. Os alertas são gerados
automaticamente por ocor-
rências registradas pelos car-
ros à frente, como o aciona-
mento dos airbags, das luzes
de emergência ou dos limpa-

dores de para-brisa.
Quando um motorista

se depara com uma parada
brusca, acidente ou tomba-
mento de carga, os que vêm
atrás – provavelmente fora do
campo de visão – recebem um
alerta. A tecnologia serve tam-
bém para avisar sobre tempes-
tades de granizo, inundações
e deslizamentos de terra. O
LHI foi projetado para forne-
cer alertas úteis, que só são
exibidos no painel do carro se
tiverem impacto na rota do
motorista, em vez de informa-
ções genéricas como geral-
mente se ouve nas transmis-
sões de rádio.

O Ford Puma, apresen-
tado agora na Europa, será o
primeiro modelo a vir com
esse novo sistema de série,
oferecido com operação gra-
tuita durante o primeiro ano.
Até o final do ano, o LHI esta-
rá disponível em mais de 80%
da linha de veículos de passeio

da Ford na Europa e não será
um benefício exclusivo, po-
dendo também gerar e receber
alertas de carros de outras
marcas.

Como funciona
Os sensores do IHS

monitoram ações como frena-
gem de emergência, uso dos
faróis de neblina e do contro-
le de tração para detectar con-
dições adversas do tempo ou
da estrada. Esses registros são
monitorados para determinar
os locais de perigo e a ocorrên-
cia de acidentes. Os veículos
enviam informações ao siste-
ma automaticamente, por
uma conexão segura à nuvem
usando o modem FordPass
Connect. A HERE Technolo-
gies, parceira de tecnologia da
Ford, vai operar a plataforma
central baseada na nuvem
para coletar informações de
veículos de várias marcas.
Quanto mais carros estiverem
conectados à rede, maior será
a eficiência do sistema. Quan-

do vários veículos gerarem o
mesmo aviso, outros que esti-
verem nas proximidades rece-
berão a informação da nuvem,
via rede de celular, para redu-
zir a velocidade ou tomar as
precauções necessárias. O sis-
tema vai adicionar também
registros de acidentes dos ór-
gãos públicos e reportes de
trânsito para dar outros aler-
tas aos motoristas, como de
veículos na contramão, obras,
pessoas ou animais na pista.
“O que torna o LHI diferente
é que são os carros que estão
conectados – através da Inter-
net das Coisas. E l e
não depende de aplicativos de
terceiros, o que é um grande
avanço. Os seus alertas são
específicos, relevantes e per-
sonalizados para ajudar a me-
lhorar a viagem do motorista”,
diz Joerg Beyer, diretor execu-
tivo de Engenharia da Ford
Europa.

Por Ruty Câmara

Foto: Ascom/Ford

O Sistema, chamado LHI, usa a Internet das
coisas para informar sobre ocorrências na rota
do veículo e previnir acidentes

Que vençam os melhores

Por Robson Wagner

Robson Wagner é diretor-executivo da W4 Comunicação

A maioria dos gestores públicos
não consegue transmitir de for-
ma exitosa à população a sua
agenda positiva. Com 20 anos de
atuação no mercado publicitá-
rio, esta é uma das minhas cons-
tatações.

Em primeiro lugar é necessá-
rio ficar claro que buscar conhe-
cer as ações de uma gestão pú-
blica não é obrigação do cidadão.
O povo já tem o seu momento de

depositar expectativas, aprovar ou reprovar uma gestão.
Isto  se dá na hora do voto.

Por outro lado há prefeitos, governadores e presiden-
tes que não realizam gestões de excelência, mas têm um
forte poder e/ou aparato de comunicação e “se vendem”
muito bem.

Então, cheguei à conclusão da necessidade premente
de realizar um trabalho diferenciado.

Ao ser questionado numa entrevista sobre o mercado
publicitário baiano na esfera privada, devolvi o questio-
namento: “qual mercado?”. Afinal, os núcleos de deci-
sões acerca de políticas de marketing das grandes em-
presas (que têm o poder de vultuosos investimentos em
publicidade) estão no “Sul Maravilha” e não no Nordes-
te. Mas na esfera pública há sim um mercado. E, a exem-
plo da área privada, está também na era das mídias digi-
tais e convergentes.

E assim emergiu-se como grande estrela o Marketing
Digital, que obrigou o métier a dar respostas efetivas, “fa-
zendo bem e barato”. E esses desafios são bastantes dis-
cutidos nos meios publicitários e nas associações repre-
sentativas da categoria (ABAP, ABMP e Sinapro). E este
irrefreável boom do marketing digital vem causando es-
tranhamento a políticos e também aos publicitários/mar-
queteiros.

Por exemplo, às vezes uma notícia que supostamente
não tem muito interesse público “estoura” no ambiente
digital. Mas há algo que não mudou. O marketing digital
também necessita de investimentos e técnicas específi-
cas. E, também nele, planejamento e antecedência são
as palavras-chaves.

A questão do mercado digital é que existem muitas
métricas que possibilitam avaliar o tamanho da entrega.
porem, algumas ainda são (muito questionadas) e  Infe-
lizmente (as vezes) se consegue interagir mais com as fake
news do que com as notícias verdadeiras.

Além disso, engana-se quem pensa que comunicação
digital é de graça. É preciso conhecer o mercado digital
para se poder investir e alcançar os resultados espera-
dos. É um mercado dinâmico. É necessário conhecer as
suas ferramentas e nos adaptarmos a elas. Assim, com
relação aos processos eleitorais, sempre que um político
me procura eu digo que quem planeja tem futuro e quem
não planeja tem destino, pois é  muito difícil fazer uma
campanha sem planejamento. E isso vale ainda mais nes-
ta era de marketing de rede.

É preciso entender que as redes sociais não existem a
partir do mundo digital. Quando os índios se reuniam e
faziam sinais de fumaça, há séculos, ali já tínhamos uma
rede social. E quando nós estamos conversando com os
amigos; também estamos numa rede social. O que nós
temos hoje é uma rede social digital em “banda larga”, o
que aumenta absurdamente o risco de sua não utilização
ou utilização indevida. 

A nove meses das eleições municipais, há inúmeros
pré-candidatos que têm uma presença pífia nas mídias
sociais. E pouco antes das eleições muitos deles contra-
tam assessores de imprensa e marqueteiros e cobram: 
“eu preciso bombar”. Ora, não é assim que funciona. O
sonho de ter muitos seguidores, alto engajamento e gran-
de relacionamento, é preciso começar um pouco antes.

Profissionais de comunicação exercem o quê? Comu-
nicação, obviamente. Milagre é em outro departamento!
E a nossa Santa Dulce dos Pobres deve estar mais ocupa-
da, cheia de demandas, depois da santificação, e com cer-
teza não terá tempo para  milagres neste campo.

Então há muitos políticos analógicos querendo se
transformar em fenômenos digitais da noite para o dia.
Pois, hoje, o ambiente político, principalmente nos gran-
des centros urbanos como Salvador, é majoritariamente
digital.

O aperto de mão, o abraço com o eleitor ainda é im-
portante para passar a sua mensagem. Mas, em Salva-
dor, por exemplo, como abraçar 3 milhões de pessoas?
Através das redes sociais você consegue. Vai sair na frente
quem entender a lógica e investir corretamente em ma-
rketing digital. Repito: corretamente!

Considero que a próxima eleição será a mais difícil da
história para os candidatos a vereadores ,pois com o fim
da coligação de partidos nas eleições proporcionais, para
um partido conseguir fazer uma cadeira na Câmara Mu-
nicipal de Salvador, vai precisar de pelo menos 32 mil
votos. E ainda, 65 candidatos sendo pelo menos 20 mu-
lheres.

O partido precisa ter bons candidatos, uma espécie
de campanha majoritária para vereador. Vai ser um con-
tra um!

Por isso, na minha opinião, uma campanha política
deveria ser do ponto de vista dos projetos e não do ponto
de vista da força do poder econômico. Porque sempre há
um peso de um partido contra o outro.

Vencerão os melhores...
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Por Rildo Anselmo da Silva

Desde os primórdios da evolução da humanidade a economia mun-
dial  vem passando por diversas transformações. O sistema de pro-
dução e comercialização de bens e também da prestação de serviços
evoluíram no sentido de melhor satisfazer as necessidades do ho-
mem. O escambo, a escravidão, o feudalismo, o mercatilismo, entre
outros meios de produção/comercialização fizeram parte de um pas-
sado remoto em que havia um poder central que imperava sobre os
povos. A concentração do poder, a tirania e a segregação de classes
sociais sem a possibilidade de ascenção social, politica e econômica
foram fatos marcantes neste periodo.

Com o passar do tempo e com o advento da Revolução Industrial
(1750) os países, outrora mercantilistas, adotaram um sistema que
se baseia no livre comércio, na propriedade privada e na livre con-
corrência. O Capitalismo surge como um modelo econômico forte e
que revolucionou o modo do consumo e possibilitou ao homem a
venda da  sua mão-de-obra, seja braçal ou intelectual, em  troca de
um salário. Diante deste fato, o sistema capitalista se fortaleceu e
promoveu um crescimento extarordinário nas áreas científica, co-
municação, arquitetura, transporte, ciências, arte, medicina, astro-
nomia etc;

O modelo da economia capitalista mudou a maneira de interagir
do ser humano  e um leque de possibilidades se abriram para o cida-
dão comum. Possuir capacidade empresarial e o dom de lideraraça
são requesitos necessários para alçancar o sucesso. Com esforço e
trabalho qualquer cidadão pode conseguir destaque na sociedade.
O capitalismo proporcionou uma grande revolução no planeta, au-
mentando o nível de produtividade, empregando bilhões de pessoas
e despertando a competividade entre as nações. O capitalismo se
expandiu e envolveu todo planeta e isto revela a sua grande aceita-
ção entre os povos. Houve um crescimento e desenvolvimento ace-
lerado  em pouco mais de dois séculos e meio de existência. Nesse
intervalo de tempo muitos países se tornaram potências mundiais.
Temos como exemplo os Estados Unidos, Alemanha, França, Japão,
Inglaterra e Itália..

É inegável que o sistema capitalista domina o planeta. A busca
incansável do ser humano para o sucesso e reconhecimento passa
pela economia capitalista. Embora essa saga seja tempestuosa e di-
ficil de atingir é necessário a presença do Estado para regular o mer-
cado.  Thomas Hobbes  (1588-1679) enfatiza que o Estado é a mola
mestra para organizar a sociedade: “O Estado deveria ser a institui-
ção fundamental para regular as relações humanas, dado o caráter
da condição natural dos homens que os impele à busca do atendi-
mento de seus desejos de qualquer maneira, a qualquer preço, de
forma violenta, egoísta, isto é, movida por paixões” .

Em contra ponto, será plausível que esse Estado  seja democráti-
co e através de leis específicas regularize o mercado. Essa regula-
mentação deve atender os dois lados, tanto o produtor quanto ao
consumidor. Por outro lado, existe uma ala de economistas que de-
fende o Liberalismo Econòmico, isto é, a não intromisssão do Esta-
do nas leis de mercado ou na menor proporção possivel de modo
que as decisões fundamentais sejam tomadas pelas empresas ou
pelos indivíduos.

O capitalismo como qualquer outro sistema econômico também
possui falhas, mas o avanço econômico corrido até a idade contem-
pôranea é resultado de ideais capitalistas. Os Estados Unidos tor-
nou-se uma potência mundial graças ao trabalho, garra e determi-
nação do seu povo. O patriotismo americano deve servir de espelho
para o resto do mundo. Outro país que também merece destaque é o
Japão.

Embora não seja unanimidade, o capitalismo sofre criticas exa-
cerbadas e gritantes principalmente por partidos de esquerdas e que
idolatram o  sistema comunista como a solução de todos os proble-
mas econômicos.  É  fato notório que o sistema comunista sucumbiu
no planeta embora haja resistência em alguns  poucos países. Os
esquerdistas instiga a população a odiar o sistema, gerando uma re-
volta colossal, acusando-o de capitalismo selvagem e como respon-
sável pelas mazelas do planeta. Assim, uma lógica infundada e per-
versa faz com que o individuo de pouco conhecimento aniquile o
leque de oportunidades decorrente do modelo capitalista.

Os neo-markxistas possui o DNA da inveja, do fracasso e da usu-
ra. Para eles, a acumulação de riqueza no sistema capitalista é um
crime  e que  se dá com a exploração do trabalhador assalariado. A
esquerda sempre pregou a desordem e tentam de todas as formas
destruírem o capitalismo. O sucesso do empreendedor os incomo-
da. Muitas pessoas que estão nas classes socias menos favorecidas
almejam chegar ao topo da pirâmide. O ser humano quer comer bem,
viver bem, vestir-se bem, morar bem e desfrutar de lazer e comoni-
dade. Não há nada de errado nesse conceito.

No Brasil a situação é complicada. O seu povo tem muito que
aprender para se tornar uma grande nação. É comum ouvir-mos em
todos os segmentos da sociedade que o atraso econômico do país é
devido as ações ineficazes do governo aliada a roubalheira e a cor-
rupção.  A classe politica está desmoralizada de norte a sul e grande
parte da população sente-se impotente e sem forças para reivindicar
melhorias e muitos brasileiros num ato de ignorância aceitam a cor-
rupção e a roubalheira como fatos comuns na politica. Isto é fruto da
falta de identidade cultural e de patriotismo.

Em terras brasileiras tem mais valor um jogador de futebol que
corre atrás de uma bola do que o cidadão que tem mestrado e douto-
rado. A acomodação segue na contra mão daqueles que busca um
país melhor. O Brasil possui uma  pauta de exportação  composta
principalmente de produtos agrícolas, carnes, aves e minérios e 70%
do nosso PIB (Produto Interno Bruto) não é nosso.  Grande parte da
nossa tecnologia é importada. David Ricardo (1772-1823)  no estudo
da Teória das Vantagens Comparativas revela que cada país tem ap-
tidão a desenvolver a sua economia através de qualidades especifi-
cas do seu povo com relação ao demais paises. A nação détem a ca-
pacidade para produzir bens a baixo custo e aumento da produtivi-
dade. No entanto, o que se vê no Brasil é um país de uma economia
praticamente primária.

Mas apesar de todos os problemas, o modo de produção capita-
lista pode ser considerado o modelo que melhor se adequou as exi-
gências do ser humano. Como um bom emprego e um  bom salário
para satisfazer as suas necesssidades o individuo tem o livre arbítrio
para o consumo. A meta a ser perseguida é a qualidade de vida e isto
será alcançado através da educação., base de desenvolvimento de
qualquer país.

O capitalismo propocionou uma melhoria extarordinária no bem-
estar social de milhares de pessoas e que atualmente vivem em codi-
ções dignas. Entretanto ainda existem aqueles que não foram bene-
ficiados pela dinâmica capitalista. Numa favela, por exemplo, as pes-
soas que lá residem infelizmente ainda não foram beneficiadas. Isto
se dá porque as pessoas se acomodaram? Baixa escolaridade? O ca-
pitalismo é sempre o vilão dessa história? Ou é a forma que o capita-
lismo é conduzido pelo homem? A sociedade fecha os ohos diante
dessa triste realidade, tem repúdio e quer distância dessa situação.

Seria gratificante que os sete bilhoes de habitante do planeta ter-
ra conquistassem um alto grau de bem estar social. A cada dia que
passa novidades são apresentadas ao mercado, gerando mais em-
prego e renda e isto frusta o individuo de menor poder aquisitivo.
Certa vez o presidente do grupo Votorantim, Antonio Ermílio de
Morais foi questionado por um repórter sobre a origem da sua fortu-
na e qual é o segredo do sucesso? Ele gentilmente respondeu: Não
há segredo algum meu jovem ou melhor: o segredo é aquele que
todos já sabem: Trabalhei!

Rildo Anselmo é Bacharel em Ciências Econômicas (UCSAL)

A Excelência da Economia Capitalista

As 15 Policlínicas Regionais de
Saúde que estão em funciona-
mento na Bahia já realizaram
mais de um milhão de atendi-
mentos e 500 mil consultas,
revolucionando a assistência
em média e alta complexida-
de. Esses números tendem a
aumentar já que existem qua-
tro unidades com obras adian-
tadas, na capital e no interior.
Em Salvador há duas e uma
das unidades, que fica em Na-
randiba, foi visitada pela sub-

Estado entrega quatro novas Policlínicas
Regionais de Saúde ainda em 2020

secretária da Saúde do Esta-
do, Tereza Paim, na manhã
desta segunda-feira (20).

“Juntas, as Policlínicas em
atividade podem beneficiar
mais de oito milhões de baia-
nos, 55% da população esta-
dual, e aqui em Narandiba es-
tamos fazendo mais uma des-
sas unidades. É uma obra do
Governo do Estado que será
gerenciada pelo município,
garantindo 14 especialidades
médicas, além de exames

como ressonância e tomogra-
fia computadorizada. Com
certeza, isso vai dar um gran-
de impacto na saúde da capi-
tal”, avaliou Tereza.  

Com 25% de obras execu-
tados e previsão para ser inau-
gurada em julho deste ano, a
Policlínica Regional de Saúde
em Narandiba conta com
2.800 metros quadrados e um
investimento de mais de R$10
milhões. Vizinha da unidade,
a doméstica Cássia de Lima
está ansiosa para a inaugura-
ção do equipamento. “É bom
poder morar perto de uma
unidade de saúde como essa.
Vou querer fazer todos os
meus exames aqui”, conta.

A outra Policlínica que be-
neficiará os moradores de Sal-
vador está com 50% da cons-
trução adiantados e fica no
bairro de Escada, no Subúrbio
Ferroviário.  Nesta unidade,
que tem 3.290 metros quadra-
dos de área, o Estado investe
R$12,5 milhões.

No interior, há obras em
São Francisco do Conde e em

Barreiras, esta última com
mais de 90% da construção fi-
nalizados. Também estão pre-
vistas para ter a construção
iniciada no próximo ano ou-
tras cinco policlínicas nos
municípios de Itaberaba, Bru-
mado, Eunápolis, Serrinha e
Ribeira do Pombal.

Atendimento
Os cidadãos atendidos nas
Policlínicas Regionais de Saú-
de são encaminhados pelo
município em que residem,
que é responsável por agendar
consultas e exames. A neces-
sidade é identificada nos pos-
tos do Programa de Saúde da
Família (PSF) ou em Unida-
des Básicas de Saúde (UBS).
Para garantir e facilitar o aces-
so de todos, são disponibiliza-
dos micro-ônibus climatiza-
dos que levam e trazem, dia-
riamente, os pacientes.
As policlínicas têm a missão
de regionalizar a Saúde, desa-
fogando a procura por atendi-
mentos nos hospitais e agili-
zando o tratamento.

Fonte: Secom/BahiaFoto: Alberto Coutinho/GOVBA

Estão sendo construídas no interior as policlínicas de
Barreiras e São Francisco do Conde e em Salvador
nos bairros de Narandiba e no bairro de Escada

Texto e Foto: Pedro Castro

Foi empossada, nesta quarta-
feira (22), como diretora ad-
ministrativa-financeira da
Desenbahia, Andreia Xavier.
Ela foi indicada pelo governa-
dor Rui Costa (PT) e pelo vice
Joao Leão, e foi eleita pelo
Conselho Deliberativo da De-
senbahia e aprovada pelo Ban-
co Central do Brasil.

Andreia Xavier é a segun-
da mulher a participar da di-
retoria na instituição financei-
ra.

“É uma honra ser a segun-
da mulher a ocupar o cargo,
ainda mais sendo indicada
pelo governador Rui Costa, a
pedido do vice-governador
João Leão, após meses de mi-
nuciosa análise técnica-jurídi-
ca da legislação brasileira e da
Bahia, curricular, pessoal e
profissional. Um dia muito
honroso para mim. Agradeço
a todos que compartilharam
deste momento ao meu lado”,
disse Andreia Xavier. 

A nova diretora da Desen-
bahia já foi duas vezes prefei-
ta de Dias D’ Ávila.

Estiveram presentes na so-
lenidade, o vice-governador

O vice-governador João
Leão,  os deputados fede-
rais  Cláudio Cajado e Cacá
Leão, e  o presidente da
Assembleia Legislativa,
Nelson Leal prestigiaram a
posse de Aandreia Xavier

Programa de Aquisição
de Alimentos entrega
doações em Candeias
Cerca de 120 famílias foram ao
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) São Fran-
cisco, em Candeias, na Região
Metropolitana de Salvador
(RMS), noúltimo dia 23 de ja-
neiro, para receber a primeira
entrega do ano do Programa
de Aquisição de Alimentos
(PAA). A iniciativa, coordena-
da na Bahia pela Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social
(SJDHDS), promove a compra
de produtos da agricultura fa-
miliar dos municípios e distri-
bui entre famílias em situação
de extrema pobreza.  

Na abertura do programa,
foram entregues frutas e ver-
duras como banana, abóbora,
laranja, aipim, abacate, coco,
entre outros. “Esse ano, nós
estamos chegando a 43 muni-
cípios. Serão investidos, ao
longo do ano, R$ 2,875 mi-
lhões, com mais de 8 mil fa-
mílias beneficiadas, receben-

do os produtos, e mais de 800
agricultores familiares vende-
rão sua produção para a gente
ao longo de 2020”, explicou o
coordenador do PAA estadu-
al, Gustavo Machado. 

O programa é executado
em parceria com as prefeitu-
ras. “A gente cuidou para que
todo mundo recebesse tudo
que os agricultores trouxeram,
dividido igualmente. Teve coi-
sas como aipim, que a gente
produz muito, que nós coloca-
mos em maior quantidade. A
importância do programa
para o município é muito
grande. Os beneficiários agra-
decem, ficam muito felizes, os
agricultores também. Esse
ano, nós colocamos mais agri-
cultores que nunca participa-
ram e eles já estão gostando”,
contou a coordenadora do
PPA em Candeias, Edmária
Bispo. 

Os beneficiários foram se-
lecionados pelo Cras de acor-

do com a faixa de renda. “Es-
sas famílias são atendidas
aqui no Cras. A partir de uma
análise técnica, nós identifica-
mos as famílias, se são de alta
complexidade, baixa ou extre-
ma pobreza. A maioria aqui é
de extrema pobreza. Então,
como elas têm acompanha-
mento, nós identificamos e
selecionamos para que pos-
sam participar no PAA”, afir-
mou a coordenadora do cen-
tro, Dinorá Santos.

A ajuda chegou em boa
hora para reforçar a alimen-
tação da família da faxineira
Marlene Soares. Desemprega-

ACESSE E DIVULGUE:

www.jornalocandeeiro.com.br

da, ela precisa garantir o sus-
tento do filho e do neto. “[O
PAA] faz muita diferença. Eu
estou desempregada e, graças
a Deus, chegou essa ajuda”,
comemorou.

Também desempregada,
Adriana Abade participou
pela primeira vez do progra-
ma e se emocionou ao receber
as doações. “Eu gostei porque
eu tava precisando muito. Es-
tava sem ter o que comer em
casa. Eu amei esse trabalho”,
disse entre lágrimas antes de
receber o kit com alimentos.

Dezenas de pessoas formaram fila em frente ao
Craspara receber os alimentos do programa PAA

Por Lina Magali

Foto: Elói Correia/GOVBA

Andreia Xavier assume

diretoria na Desenbahia

João Leão; o presidente da
Assembleia Legislativa da
Bahia (AL-BA), Nelson Leal; o
presidente da Desenbahia,
Francisco Miranda,  o conse-
lheiro Deliberativo da Desen-
bahia, João Aslem; o Secretá-
rio Infraestrutura Hídrica,
Leonardo Góes; o presidente
da Companhia de Engenharia
Hídrica e de Saneamento da
Bahia (Cerb), Antônio Eduar-
do de Matos; presidente da
Bahia Pesca, Marcelo Olivei-
ra; deputados federais e esta-
duais, prefeitos de diversos
municípios baianos, além de
familiares, amigos e autorida-
des militares e eclesiásticas.
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Georgem Moreira da Silva / CRC 15210 - BA

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

ABERTURA DE EMPRESAS

Escrita Contábil
 Fiscal e Pessoal

Os melhores preços da cidade

VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis

#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Peças para todas as

 marcas de veículos

INFORME PUBLICITÁRIO

A JMC está completando 12 anos de bons serviços

Com uma visão empreendedora futurista e para fechar uma grande lacuna existente
em nossa região no ano de 2007, foi fundada no município de Candeias BA, a empre-
sa JMC, pioneira em nosso município na execução de montagens e manutenção ele-
tromecânica industrial.

Diante do exposto seu fundador verificou uma forte tendência comportamental
das empresas executante de serviços em nossa região na qual todas as empresas eram
oriundas de outros estados, não possuindo assim nenhuma responsabilidade socio-
econômica, com o desenvolvimento de nossa região. Sendo assim com a missão con-
tinua de aperfeiçoamento, inovação, desenvolvimento sustentável, e qualificação a
empresa tem o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes e de melhoria con-
tinua, com foco na qualidade dos serviços prestados.

Todavia a JMC tem suas, instalações amplas, e modernas para melhor atender
aos seus clientes e com maior competitividade no mercado, disponibilizando tam-
bém um, grande acervo técnico, juntamente com uma equipe técnica com os, mais
renomados profissionais da região. A empresa JMC com mais de uma década no
mercado onde já vem executando obras por todos os estados do Brasil, com ética
responsabilidade, e respeitando sempre todas as normas NBR, e todas exigências
dos seus clientes. Assim a JMC com uma visão ampla de mercado mesmo com a
grande instabilidade econômica do país, e grande crise do setor sobreviveu e conso-
lidou se no mercado consolidado de vez no mercado nacional.

Veja algumas fotos do pátio da empresa

Hemoba mobiliza grupos para
manter estoque de sangue

Para manter o estoque de san-
gue em nível seguro durante
o período de manutenção pre-
ventiva das Unidades Móveis
de Coleta (Hemóveis), a Fun-
dação de Hematologia e He-
moterapia da Bahia (Hemoba)
tem investido na mobilização
de grupos de doadores fideli-
zados.

A campanha, intitulada
‘Operação Verão’, pretende
atrair doadores para uma das
25 unidades fixas de coleta
distribuídas em todo o Esta-
do. Nas próximas semanas de
janeiro, a Fundação deseja
aumentar o número de com-
parecimento de doadores a
partir da realização de campa-
nhas voltadas para o agenda-
mento de grupos de doadores
e promovendo o atendimento
em horário estendido aos sá-
bados, conhecido como ‘Saba-
dão Solidário’.

Segundo o diretor da He-
moba, Fernando Araújo, a es-

tratégia é necessária pois de-
vido à manutenção dos Hemó-
veis há uma necessidade mai-
or de reforçar os estoques para
continuar atendendo às de-
mandas transfusionais com
segurança. “Em nível de cap-
tação, as Unidades Móveis re-
presentam quase 40% das co-
letas que realizamos, superan-
do 23 das 24 unidades de co-
leta no estado. Estamos mo-
bilizando o público da capital
para que doem na sede da
Hemoba e nas unidades de
Cajazeiras, Hospital do Su-
búrbio e Hospital Santo Antô-
nio”.

Iara Matos, coordenadora
de Captação e Coleta, ressalta
que a Hemoba está aberta
para novas parcerias. “Essa
relação que temos com os do-
adores fidelizados é funda-
mental. Costumamos agendar
os grupos durante as tardes,
período em que a unidade fica
mais vazia. Convidamos diver-
sos segmentos da sociedade,
como por exemplo, empresas,
igrejas, unidades de saúde,
universidades e associações.
Essa participação faz toda a
diferença”, ressalta.

Para agendar a doação em
grupo, é preciso mandar um e-
mail formalizando o pedido
para o setor de Captação de
D o a d o r e s ,

conta.captacao@hemoba.ba.gov.br
, informando o nome do gru-
po e a quantidade de doado-
res. Cada grupo recebe um có-
digo personalizado para que
realizem a doação. Através
deste código, é possível conta-
bilizar o número de candida-
tos à doação que foram mobi-
lizados pelo grupo e compare-
ceram ao hemocentro.

Sobre a doação de sangue
Doar sangue é simples, rá-

pido e seguro. O organismo
repõe o volume de sangue do-
ado nas primeiras 24 horas
após a doação. Todo o mate-
rial utilizado na coleta é des-
cartável, o que elimina qual-
quer risco de contaminação
para o doador.

Para doar, o voluntário
deve estar em boas condições
de saúde, pesar acima de 50
quilos, sendo necessário estar
bem alimentado, tendo, prefe-
rencialmente, ingerido ali-
mentos sem gordura. O doa-
dor precisa ter entre 16 e 69
anos de idade (menores de 18
anos devem estar acompanha-
dos por um responsável legal)
e apresentar documento origi-
nal com foto, emitido por ór-
gão oficial e válido em todo o
território nacional.

Camila Souza / GOVBA

Fonte: Ascom/Hemoba

Viviane é bombeira civil
e doadora de sangue

O presidente do Instituto Me-
tropolitano de Desenvolvi-
mento Social e Inovação e pré-
candidato a prefeito de Lauro
de Freitas pelo PP, Mauro
Cardim, cobra da prefeita
Moema Gramacho a instala-
ção urgente do sistema ciclo-
viário da cidade. 
A prefeita Moema Gramacho
(PT) prometeu a implantação
de pelo menos 20 Km de ci-
clofaixas e ciclovias com re-
cursos da própria prefeitura,
em outubro de 2017.

“Na época em que eu era
secretário de Planejamento,
Ciência, Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico de
Lauro de Freitas, tínhamos na
mão uma parceria com a Con-
der e estava tudo pronto para
ser executado, mas infeliz-
mente, a prefeita, sabe se lá
porquê, não implantou o pro-
jeto”, disse.

Mauro Cardim afirmou
ainda que “além de Lauro de
Freitas ter um dos trânsitos
mais caóticos da Região Me-
tropolitana de Salvador (vide
a Estrada do Coco), não há
uma alternativa de mobilida-
de urbana na cidade. Uma
proposta sustentável seria a
implantação do sistema ciclo-
viário, mas se quer a Orla de
Vilas do Atlântico tem ciclo-
via, também inexistente em
outros bairros de Lauro”, fri-
sou.

Em entrevista ao Jornal A
Tarde, Hendrik Aquino, espe-
cialista em planejamento ur-
bano e gestão de cidades, in-
formou que, além de ser uma
solução para o trânsito e o
meio ambiente, o uso de bici-
cleta é um elo de integração
entre a saúde, a educação, o
esporte, o lazer e o trabalho.
Ele afirma que não há em Lau-

ro de Freitas investimentos no
sistema cicloviário, que pode-
riam gerar efeitos positivos
para a economia e o turismo.

“Com o uso desse modal,
há economia tanto para o usu-
ário, que deixa de gastar em
combustível e transporte pú-
blico, quanto para o municí-
pio, que pode gerar receita
pelo turismo e pelo lazer, por
exemplo, com as pessoas pe-
dalando pela orla para conhe-
cê-la e se exercitar. Mas é pre-
ciso investimento para que o
ciclista se sinta seguro”, disse
Hendrik Aquino.

Mauro Cardim cobra sistema

cicloviário de Lauro de Freitas

Empresário Mauro Cardim

Pacientes assistidos pelo Pro-
grama Municipal “Cuidando
em Casa” receberam no últi-
mo dia  22, cadeiras de rodas
e camas hospitalares para au-
xílio na locomoção e no trata-
mento das enfermidades. Fo-
ram entregues 16 cadeiras de
rodas e três camas hospitala-
res para pacientes residentes
bairros do Ouro Negro, Nova
Candeias, Triângulo, Sarandi,
Centro, Santa Clara e Malem-
bá e dos distritos de Caroba,
Colônia e Passagem dos Tei-
xeiras. A entrega foi realizada
pela coordenadora da Atenção
Básica, Flávia Almeida e pela
Técnica de Enfermagem, Agna
Cruz.

De acordo com o Prefeito,
Dr. Pitagoras Ibiapina, o Pro-
grama Municipal, Cuidando
em Casa, foi pensado para

atender os pacientes que não
tem condições de se locomo-
ver até as Unidades de Saúde
em busca de atendimento. “O
programa tem o objetivo de
amenizar o sofrimento do pa-
ciente e dos cuidadores, prin-
cipalmente de localidade com
difícil acesso. As vezes pesso-
as saudáveis e ativas são aco-
metidas por um problema de
saúde que as priva do direito
de ir e vir e o programa esta aí
para ajudar”, explicou.

A moradora do Triângulo,
Maria José, 93 anos, também
recebeu uma cadeira de rodas
para auxiliar na locomoção.
Com sequelas de um AVC e 

fragilidade por conta da ida-
de, sem ouvir direito e falan-
do com dificuldade, dona Ma-
ria, agora terá mais conforto
e mobilidade.

Outra pacientes foi a Se-
nhora Leonor Ferreira, 76
anos, acamada por conta de
um AVC isquêmico, que rece-
beu uma cama hospitalar para
auxiliar nos cuidados diários.
Guiomar Pinto, filha de Leo-
nor, comemorou a chegada da
cama, pois tinha muita dificul-
dade em alimentar a mãe e
mante-la em uma posição
mais confortável.

Cuidando em Casa
O cuidando em casa é um

programa municipal, que ga-
rante assistência aos pacien-
tes acamados, que precisam
de cuidados contínuos. Eles
podem ser encaminhados por
profissionais do PSF da loca-
lidade ou, caso não tenha uni-
dade de saúde no local, iden-
tificado o caso, a equipe do
Cuidando em Casa faz a visita
e cadastra o paciente no pro-
grama. No programa também
é analisado, após avaliação
por profissionais qualificados
da saúde e assistência social.

O programa
“Cuidando em
Casa” doa
cadeiras de
rodas e camas
hospitalares

Os equipamentos são
entregues nas residências
dos pacientes necessitados

Fonte e Foto: Ascom/PMC
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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

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

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

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda oferece um serviço
exclusivo para as indústrias  do Polo Petroquímico.

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

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

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

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

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região
LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS

PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕES
FERRAMENTAS EM GERAL

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

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

O Braseiro
A Melhor
Comida a
Quilo da
RegiãoRua Treze de Maio, Esquina com a rua Santo Antônio

1º Andar / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos

#Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

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

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO,
PISOS, AZULEJOS, FERRAMENTAS

PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO


