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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

BARÃO EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo de empresas  
administrado pelo experiente empresário 
Walfredo Barão Melo Teixeira, que atua em Candeias e em 
toda região nos mais diversos setores da econo-
mia, sempre com profissionalismo, 
competência e responsabilidade. 
Está presente na Construção Civil, no setor de 
Terraplanagem, no ramo de Hotelaria e na loca-
ção de máquinas e 
equipamentos pesados.

São mais de 40 anos de bons serviços 
prestados no estado da Bahia. 
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Faltam poucos dias para 
Candeias ganhar 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 preparando 
o primeiro Home Center da 
Construção na cidade.

Localizado nas margens 
da BA 522, nas proximida-

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
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Sessão Solene marca a abertura dos 
Trabalhos  na Câmara de Candeias

Empresa 
especializada 
em energia 
solar começa 
a atuar em 
Candeias

Com a presença de 15 dos 
dezessete vereadores que com-
põem a atual legislatura, foi 
realizada no último dia 18 de 
fevereiro a abertura dos traba-
lhos em plenário do 7º Período 
Legislativo da 15ª. Legislatura 
Municipal de Candeias.

Conduzida pela presidente 
da Casa, vereadora Lucimeire 
Magalhães, a sessão solene foi 
iniciada com a apresentação 
do perfil de cada vereador,  
mostrado no telão.

Chamou a atenção a ausên-
cia do prefeito Pitagoras Ibia-

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Luci-
meire Magalhães, conduziu a sessão solene 

A LUARVILLE- WR Enge-
nharia e Consultoria, empresa 
situada em Candeias, especia-
lizada em obras de construção 
civil, consultoria imobiliária, 
terraplanagem, drenagem e 
que atua, fortemente na esta-
bilização de bases com solos 
argilosos, agora também apos-
ta pesado, e ao custo que cabe 
em seu bolso, na “ENERGIA 
SOLAR”.

De acordo com os enge-
nheiros civil Valdir e Felipe 
Rios, diretores da LuarVille, a 
região metropolitana de Salva-
dor tem um grande potencial, 
pois é uma das melhores áreas 
de irradiação solar do mundo, 
o que torna muito mais barato 
os custos do sistema solar. 

LBV 
completa 
70 anos de 
trabalho 
no Brasil

Em 1° 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 marco 
histórico para colaboradores, 
voluntários, amigos, parceiros 
e de todos os que comparti-
lham desse Ideal da Boa Von-
tade, que há 70 anos promove 
a Caridade Completa: a do 
corpo e da Alma.

Marca dos 70 anos da LBV

des do posto da Polícia Ro-
doviária Estadual, a Sansil 
Home Center da Construção 
terá uma área de 850 metros 
quadrados de show room 
para exposição de mais de 5 
mil itens, com uma grande 
inovação, oferecendo também 
utilidades para o lar, como 
tapetes, panelas etc, além de 

oferecer 30 vagas de estacio-
namento, com segurança e 
comodidade.

Um dos objetivos da em-
presa é desafogar o trânsito 
no centro da cidade, ofere-
cendo  um serviço com alta 
qualidade e preços justos, o 
que caracteriza uma das mar-
cas da Sansil.

São Francisco do Conde comemora 
82 anos de Emancipação Política

O encantador e histó-
rico município de São Fran-
cisco do Conde, distante cer-
ca de 70 quilômetros de Sal-
vador, localizada às margens 
da Baia de Todos-os-Santos, 
no Portal do Recôncavo baia-
no, estará comemorando 
82 anos de Emancipação 
Política no próximo dia 30 
de março.

Além da sede, que é 
banhada pelas águas da Baia 
e Todos-os-Santos, e tem mo-
numentos importantes como 
a Igreja e o Convento de Santo 
Antônio, o município possui 
vários distritos e povoados 
como Caique de Cima, Santo 
Estevão, Paramirim, Monte 
Recôncavo, entre outros.

A história de São Fran-
cisco do Conde se inicia em 
1618, quando por ordem do 
Conde de Linhares, foi cons-
truído no alto de um monte, 
no Recôncavo Baiano, um 
convento e uma igreja, onde, 
mais tarde, surgiria a cidade 
de São Francisco do Conde, 
em 1698. 

A diversidade de etnias 

que ajudou a construir São 
Francisco do Conde cultural-
mente está presente no coti-
diano da cidade. 

Com a implantação pela 
Petrobras da Refinaria Landul-
fo Alves, em seu território, o 
município passou a ser um dos 
que mais arrecadam no estado, 
graças do ICMS gerado pela 
comercialização dos combustí-
veis produzidos na RLAN.

São Francisco do Conde 

já chegou a ter a maior renda 
per capita da Bahia. Com a 
diminuição da produção da 
Refinaria Landulfo Alves, nos 
últimos messes o município 
vem perdendo receitas, mas 
ainda é dos que mais arreca-
dam no estado.

O município tem como 
prefeito o engenheiro Evandro 
Almeida, sendo vice-prefeito o 
jovem Carlos Alberto Bispo, o 
Nem do Caípe 

Vista do centro de São Francisco do Conde, vendo-se 
ao fundo a Igreja e o Convento de Santo Antônio

Governo da Bahia 
autoriza a construção 
de UBS em Candeias

O secretário  de Saúde do 
Estado, Fábio Vilas Boas, 
disse que a obra será en-
tregue ainda este ano 

Com um investimento superior 
a R$ 2,5 milhões entre obras 
e equipamentos, o secretário 
da Saúde do Estado da Bahia, 
Fábio Vilas-Boas, assinou no úl-
timo dia 13 de fevereiro, a ordem 
de serviço para a construção de 
uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) tipo 2 no município de 
Candeias.

A construção da Unidade de 
Saúde vai beneficiar mais de mil 
famílias que moram no condomí-
nio Nossa Senhora das Candeias, 
além dos moradores de localida-
des próximas.

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

Leia ainda nesta Edição 

pina, que enviou a Secretária 
de Governo, Marivalda Silva, 
para lê a mensagem anual do 
Executivo Municipal. Também 
chamou a atenção a pouca pre-
sença de público que ocupou as 
cadeiras do auditório.

A sessão contou com a pre-
sença de vários secretários mu-
nicipais; do frei Thiago Noronha, 
pároco, reitor e guardião do 
Santuário de Nossa Senhora das 
Candeias; de vereadores de ou-
tros municípios, além de outras 
autoridades civis e militares.

Candeias ainda não registrou nenhum caso de Covid-19
Até o fechamento desta edição, no último dia 30 de março, o 
município de Candeias ainda não havia registrado nenhum 
caso confirmado do novo coronavírus. 

Apesar de ficar a pouco mais de 50 quilômetros de Salva-
dor, onde já haviam sido contabilizados mais de 100 casos, a 
cidade estava imune.

A prefeitura municipal adotou algumas medidas que surtiram 
efeito, como o fechamento das escolas, restrição ao comércio 
e orientação para o isolamento social.

A Secretaria Municipal de Saúde continua monitorando o 
hospital Municipal Ouro Negro, o Posto Médico Luiz Viana 
Filho e as Unidades de Saúde espalhadas pelo município.
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Prevenção, proteção e educação

O termo “prevenção”, em latim, significa 
preparar com antecipação o necessário para 
determinado fim. Isso prova com clareza que 
nada acontece por acaso, nem por mágica. Se 
quisermos um futuro melhor, inevitavelmente 
temos que “preparar com antecipação” os 
caminhos para alcançar tal objetivo. Essa 
fórmula é tão simples e evidente como nas 

vezes em que reconhecemos que passamos numa prova não 
por sorte ou destino, mas por méritos, estudos, enfim pelos 
frutos dos nossos esforços.

Da mesma forma, esse raciocínio deve ser aplicado a outras 
esferas, como por exemplo, as mazelas sociais: impossível 
reduzir a incidência de violência, consumo de drogas e pobreza 
sem políticas públicas eficazes, sem investimentos nas áreas 
esportivas, culturais, educacionais; sem proteção integral ao 
público infanto-juvenil.

Quantos jovens deixariam de matar e/ou serem mortos 
nas batalhas diárias dos crimes, se tivessem, ao menos, uma 
oportunidade de realizar determinada prática esportiva? 
Quantos excelentes profissionais, quantos nobres cidadãos 
poderiam ser construídos a partir do incentivo à atividade 
prazerosa da leitura? Quão drasticamente iriam despencar os 
índices de violência e intolerância às diferenças, se porventura 
as crianças pudessem ser levadas aos museus com o intuito 
de conhecer suas histórias, respeitar as demais, e projetar seu 
futuro a partir de tais conhecimentos?

Mas, infelizmente, essa ainda não é a realidade do nosso 
País. A educação é gritantemente desvalorizada; as proteções 
e garantias dos direitos das crianças e adolescentes não são 
concretizadas; a importância da prevenção não é reconhecida 
porque muitos não pensam nas repercussões de suas ações 
em longo prazo; e o futuro não é planejado, apesar daqueles 
que acreditam que, como por mágica ou acaso, a situação vai 
melhorar.

Não é difícil enxergarmos nossos erros: por que investimos 
mais em presídios que escolas? Por que as drogas são mais 
atrativas que o esporte? Por que as bibliotecas, museus e 
teatros estão cada vez mais depreciados, desvalorizados e 
desocupados? Talvez porque esses são os mais importantes 
pilares da prevenção, proteção e educação que podem 
dignificar, engrandecer e enriquecer uma nação. Não é à 
toa que vários países desenvolvidos já seguiram com êxito 
essa receita. Aqui no Brasil infelizmente é diferente. Talvez 
porque nós, pobres ignorantes, ainda não sabemos o poder 
que temos em mãos. É como se tivéssemos um carro de 
luxo, esplendorosamente repletos de acessórios e utilidades, 
registrado e habilitado para dirigir, mas não soubéssemos dar 
a chave da partida. De nada adianta!

Em 21 de janeiro, celebra-se o Dia Mundial 
da Religião. Em artigo publicado na Folha 
de S.Paulo, na década de 1980, arguido por 
um leitor se não sectarizaria minha palavra o 
fato de, em meus escritos, dar muito valor à 
Religião, expandi o que anteriormente havia 
registrado no primeiro volume de O Brasil 
e o Apocalipse (1984), que já esgotou várias 
edições:

Não vejo Religião como ringues de luta livre, nos quais 
as muitas crenças se violentam no ataque ou na defesa de 
princípios, ou de Deus, que é Amor, portanto Caridade, e que, 
por isso, não pode aprovar manifestações de ódio em Seu Santo 
Nome nem precisa da defesa raivosa de quem quer que seja. 
Alziro Zarur dizia:

— O maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio 
em nome de Deus.

Compreendo Religião como Fraternidade, Solidariedade, 
Entendimento, Compaixão, Generosidade, Respeito à Vida 
Humana, Salvação das Almas, Iluminação do Espírito, que 
todos somos. Tudo isso no sentido mais elevado. Creio na 
Religião como algo dinâmico, vivo, pragmático, altruisticamente 
realizador, que abre caminhos de luz nas Almas e que, por 
essa razão, deve estar na vanguarda ética. Não a vejo como 
coisa abúlica, nefelibata, afastada do cotidiano de luta pela 
sobrevivência que sufoca as massas. Não a entenderia se não 
atuasse também, de modo sensato, na transformação das 
realidades tristes que ainda atormentam os povos. Estes, 
cada vez mais, andam necessitados de Deus, que é o antídoto 
para os males espirituais, morais e, por consequência, os 
sociais, incluídos o imobilismo, o sectarismo e a intolerância 
degeneradores, que obscurecem o Espírito das multidões. (...) 
E de maneira alguma devem-se excluir os ateus de qualquer 
providencia que venha beneficiar o mundo.

(...) Não podemos esquecer que a nossa vida começa no Outro 
Mundo. Quem não tiver certeza disso deve dar início à sua própria 
investigação, contanto que isenta de ideias preconcebidas, para 
não ser apanhado, ou apanhada, de surpresa por revelações 
extraordinárias, que suplantam as mais avançadas concepções 
da Ciência ou da Filosofia convencionais. Alguns seguidores da 
Ciência foram, ou ainda são, mais dogmáticos que o mais radical 
dos religiosos. E tudo o que é radical provoca o recrudescimento 
do radicalismo oposto.

Apesar desse fato infeliz, é imprescindível que seja 
desvendada a realidade espiritual. O respeitado inventor 
norte-americano Thomas Edison (1847-1931), detentor de 
1.093 patentes, sendo talvez a mais famosa delas a da lâmpada 
elétrica, pressentia tal necessidade ao expor na revista American 
Magazine, edição de julho-dezembro de 1920:

— Se nossa personalidade sobrevive à morte, então, é 
rigorosamente lógico e científico presumir que ela mantém 
a memória, o intelecto e outras faculdades e conhecimentos 
que adquirimos na Terra. Portanto, se a personalidade existe 

depois do que chamamos de morte, é razoável concluir que 
os que deixam esta Terra gostariam de se comunicar com 
os que deixaram aqui. Consequentemente, o que se deve 
fazer é fornecer os melhores meios concebíveis para facilitar 
a abertura da comunicação conosco e depois ver o que 
acontece. (...) De minha parte, estou inclinado a acreditar 
que nossa personalidade futura será capaz de influenciar a 
matéria. Se este meu raciocínio estiver correto, poderemos, 
então, desenvolver um instrumento muito delicado, que possa 
ser afetado, mexido, ou manipulado por nossa personalidade 
quando ela sobreviver em outra vida, da mesma maneira 
que um instrumento, quando está disponível, deve registrar 
alguma coisa.
Há décadas bradamos: os mortos não morrem!

E, Religião não rima com intolerância!

Religião: Solidariedade sem 
fronteiras

Natureza cética e essência espiritual 

Sobre a vivência do nobre sentimento universal — o Amor 
Fraterno —, traduzido por meio de inúmeros gestos, atitudes, 
expressões, no mesmo diapasão bíblico, manifesta-se o filósofo 
escocês David Hume (1711-1776). No seu Tratado sobre a 
natureza humana, referindo-se ao “intercâmbio de sentimentos”, 
capazes de estabelecer “padrões gerais inalteráveis” de 
costumes e caracteres em sociedade, declarou:
 — Mediante esses princípios, podemos, com facilidade, explicar 
o mérito que comumente se atribui à generosidade, ao respeito 
humano, à compaixão, à gratidão, à amizade, à fidelidade, à 
dedicação, ao desprendimento, à prodigalidade, e a todas as 
outras qualidades que formam o caráter bom e benevolente. 
Uma propensão a sentimentos afetuosos torna um homem 
agradável e útil em todos os aspectos da vida; e imprime 
uma direção apropriada a todas as suas outras qualidades, 
as quais, de outro modo, podem se tornar prejudiciais à 
sociedade. (...)
E concluiu o pensador:
— É digno de ser notado que nada comove mais a humanidade 
do que um exemplo de extraordinária sensibilidade no amor 
ou na amizade, em que uma pessoa presta atenção às menores 
preocupações de seu amigo e está disposta a sacrificar por ele 
seus mais importantes interesses.
Bela assertiva do empirista britânico. Devemos aproveitar o 
ensejo para ressaltar que o processo de construção do saber 
não ocorre apenas pelas vias da racionalidade pura, ou somente 
pelos palpáveis cinco sentidos humanos, como defendia Hume, 
desprovidos de um conhecimento que antecede o corpo físico. 
Já discorri reiteradas vezes sobre o assunto: não somos uma 
peremptória caixa de detritos biológicos, composta de carne, 
músculos e ossos, pois nossa essência é espiritual.
Lição que o Santo Evangelho de Jesus, segundo João, 6:63, nos 
provoca ao raciocínio:
— O Espírito é o que vivifica; a carne para nada serve; as 
palavras que Eu vos tenho dito são Espírito e Vida.

Lucimeire rompe com Pitágoras

A presidente da Câmara Mu-
nicipal de Candeias, vereadora 
Lucimeire Magalhães, anun-
ciou no último dia 11 de feve-
reiro, que não mais faz parte 
da bancada que dá sustentação 
ao governo do prefeito Pita-
goras Ibiapina e que atuará 
daqui pra frente de maneira 
independente. O anúncio veio 
com a informação de que a 
presidente da Câmara preten-
de concorrer à prefeitura nas 
próximas eleições.

De acordo com Lucimeire 
Magalhães, a sua saída da base 
de apoio ao governo do Dr. 
Pitagoras se dá, entre outras 
coisas, por ela não concordar 
com a maneira do tratamen-
to dado aos munícipes por 

parte do prefeito Pitagoras 
Ibiapina. 

Com a saída de Lucimeire 
Magalhães da base do gover-
no, o bloco de oposição passa 
a contar agora com cinco ve-
readores. Além de Lucimeire, 
fazem parte desse grupo os 
vereadores Fernando Calmon, 
Arnaldo Araújo, Jorge Moura, 
o Jorge da JM e Edmilson 
Amaral, o Mica.

De acordo com o vereador 
Fernando Calmon, ex-presi-
dente da Câmara Municipal e 
um dos primeiros vereadores 
a fazer oposição serrada ao 
prefeito Pitagoras Ibiapina 
(Calmon se elegeu presidente, 
derrotando o candidato do 
prefeito), “muita coisa ainda 
está para acontecer na política 
de Candeias antes das elei-
ções”. O que se comenta nos 
bastidores é que outros vere-
adores devem deixar a base do 
governo nos próximos dias.

Então, vamos acompanhar 
os próximos capítulos.

Prefeito Pitagoras Ibiapina

Lucimeire Magalhães 
(PTC) aproveitou para 
anunciar a sua pré 
candidatura a prefeita do 
município 

Daltro é empossado presidente 
do PT em Madre de Deus

Foi realizada no último dia 
13 de fevereiro, na Câma-
ra Municipal de Madre de 
Deus, a cerimônia de posse 
do novo Diretório Municipal 
do PT para o período de 4 
anos (2020-2023. Daltro foi 
conduzido à função de pre-
sidente do diretório. “Nosso 
grande desafio neste ano é 
eleger Nita prefeita da ci-
dade; fortalecer o partido e 
somar esforços para a grande 
retomada da Presidência em 
2022”, afirmou.

O novo presidente do Di-
retório Municipal do PT de 
Madre de Deus é formado em 
Administração de Empresa e 

funcionário da Petrobras há 30 
anos. É conselheiro fiscal do 
SINDIPETRO-BA e dirigente 
da Confederação Nacional dos 
Químicos. Foi gerente corpora-
tivo de RH da Diretoria de Gás 
e Energia e gerente de comu-
nicação da Petrobrás, além de 
ex-secretário de Organização 
do PT estadual. Daltro também 
foi vereador de Madre de Deus 
por dois mandatos.

O evento contou com a pre-
sença dos deputados Niltinho 
(PP) e Fátima Nunes (PT). 
Também prestigiaram o evento 
o prefeito Jeferson Andrade 
(PP), a secretária municipal de 
Educação Nita, o presidente 
do PP local, Ericson Gomes, 
o ex-deputado federal Luiz 
Alberto e diversas lideranças 
comunitárias e estudantis. Ain-
da compareceram o presidente 
local do PSD, Noronha, e a 
presidente do PCdoB, Miriam 
Alves. E marcaram presença os 
vereadores Renato de Martins 
(PSD), Cláudia Copque (PSB) e 
Lindivaldo Bonfim.

O prefeito de Madre de 
Deus, Jeferson Andra-
de, pretigiou a posse de 
Daltro

Marcos Vinicius anuncia 
mudanças no Reduto do Samba

A diretoria do bloco Reduto do 
Samba, um dos mais tradicio-
nais blocos de samba raiz do 
carnaval de Salvador, capita-
neado por Marcus Vinicius e 
Newtinho, reuniu no último 
dia 18 de fevereiro no bar e 
restaurante 33, no shopping 
Salvador, amigos e jornalistas 
para anunciar as novidades do 
carnaval 2021

“Este ano, vamos levar 
para a avenida muito mais do 
que animação e samba no pé. 
Vamos desfilar na sexta-feira 
(21), no Campo Grande, com 
mais de quatro mil partici-
pantes e tendo à frente uma 
das bandas mais amadas do 
carnaval de Salvador que é 
Psirico”, anunciou Marcus 
Vinicius, que agradeceu a 
parceria que o Reduto do 
Samba teve nos últimos anos 
com o Harmonia do Samba, 
de Xande. “Nos últimos 15 
anos, passaram pelo Reduto 
várias atrações do samba 

baiano e brasileiro, mas esse 
ano vamos de Psirico e tenho 
certeza que nossos associados 
vão adorar”, concluiu Marcus 
Vinicius.

Coube a Newtinho revelar a 
grande novidade do Reduto do 
Samba para o carnaval do ano 
que vem. “Estamos fazendo 
um esforço danado, mas em 
2021 o nosso Reduto do Sam-
ba estará desfilando no circui-
to da Barra, que sempre foi um 
anseio do nosso associado”, 
anunciou emocionado.

Política
Onde Marcus Vinicius está, 

falar de política é sempre uma 
pauta empolgante, afinal de 
contas ele foi vereador e secre-
tário municipal em Candeias 
por vários mandatos e, como 
grande parte da imprensa de 
Candeias prestigiou o evento, 
ele aproveitou para mandar 
o seu recado: “precisamos 
profissionalizar a política e 
a administração do nosso 
município, eu amo aquela 
cidade e vejo com tristeza a 
decadência da sua economia. 
Grandes empresas fecharam 
as portas por falta de apoio e 
prestígio político dos últimos 
governantes. Tá na hora de 
mudarmos essa situação”, 
criticou o ex-vereador.

A animação da festa foi dos 
artistas candeenses Ditocar e 
Carlos Alberto.

Marcos e Newtinho 
anunciaram a novidade
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AGRICULTURA Conteúdo será disponibilizado no YouTube e no aplicativo do Terraviva

A Mosaic Fertilizantes, 
uma das maiores produto-
ras globais de fosfatados e 
potássio combinados, lança 
o primeiro episódio de uma 
série de vídeos do Nutrição de 
Safras, canal voltado para os 

Nutrição de safras: Mosaic Fertilizantes 
lança série de vídeos para produtor rural

Unidade da Mosaic em Candeias / Reprodução Facebook

Por Allyson Pains

Monte Recôncavo, em São Francisco do 
Conde, terá a Escola Municipal Duque 
de Caixas recuperada e ampliada

A comunidade do Monte Re-
côncavo compareceu em peso, 
no último dia 17 de fevereiro, 
para prestigiar a realização de 
um sonho. Depois de muita 
batalha, a Escola Municipal 
Duque de Caxias passará por 
uma reforma completa e am-
pliação, demanda antiga dos 
moradores. 

Segundo a gestora da uni-
dade escolar, Roseane Medei-

EDUCAÇÃO Moradores prestigiam o início da realização de um sonho

Prefeito Evandro Almeida 
assina a ordem de serviço

O Sec. Marivaldo Amaral 
também assinou a OS

Texto e Fotos:Sophia Mídian
Ascom / Seduc/PMSFC

A nova lei Antidrogas
e o papel do Estado

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

Uma discussão polêmica e bastante recorrente, é a cobran-
ça imposta pela sociedade no que diz respeito a uma nova 
realidade que surgiu com o advento da Lei 11.343/ 2006 a 
chamada: ”Nova Lei Antidrogas”. 

 A lei de certa forma inovou quanto ao tratamento dado 
ao usuário de drogas, vez que o crime previsto no revogado 
art. 16 da Lei n. 6.368/76 era punido com a pena de deten-
ção, de 6 meses a 2 anos e  multa, ou seja, dava tratamento 
semelhante a usuários e traficantes, já o novo diploma legal 
em seu artigo 28 diz que: ”Quem adquirir, guardar, tiver 
em depósito, transportar ou trouxer consigo, para con-
sumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas:  

I – Advertência sobre os efeitos das drogas;  
II – prestação de serviços à comunidade;  
III – medida educativa de comparecimento a programa 

ou curso educativo.”  
De acordo com a nova lei, não se imporá prisão em 

flagrante, ao autor do fato que deverá ser imediatamente 
encaminhado ao Juízo competente ou, na falta deste, assu-
mir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo 
circunstanciado. Portanto, não há qualquer possibilidade 
de imposição de pena de prisão para o usuário o que é um 
avanço sem dúvida, até mesmo porque nosso sistema car-
cerário já é por demais deficiente e se cada usuário tivesse 
como destino a cadeia, não haveria espaço físico suficientes 
para tamanha demanda. 

O usuário, doravante, é considerado como um doente e 
como tal, como alguém que precisa de tratamento. E é ai que 
reside o nosso problema. A grosso  modo o que percebe-se 
cotidianamente estampado nas páginas policiais e nos quatro 
cantos por onde transitam nossos pacientes é que apenas o 
primeiro inciso tem sido aplicado: A  Advertência, que  na 
prática é feita ali mesmo no local do “baculejo”, quando 
nosso personagem são pegos  literalmente com a mão na 
massa; a polícia adverte dá aquele  ”corretivo” na tentativa 
de alguma forma fazer daquele momento inesquecível para 
que não haja reincidência e ele  vai pra casa sem que papai 
e mamãe tenha nunca ouvido falar do que acontecera. Esta é 
a realidade das maiorias dos casos de abordagem a usuários 
registrados nas estatísticas policiais. Mas e ai? Como será o 
seu ”Day after”? O que se espera mudar na vida deste cida-
dão que o próprio estado reconhece precisar de tratamento? 
Talvez por não ter que assumir a mea-culpa de corroborar 
para a sua marginalização.  É um abacaxi que ainda não foi 
descascado, pois o Legislador cria a lei, mas o Estado não 
oferece mecanismos para a sua aplicação. Quem já ouviu 
falar de alguém pego consumindo droga e que lhe foi im-
posto prestar serviços a sociedade? Raridade não é mesmo? 
Se este inciso II fosse efetivamente aplicado, atenderia ao 
clamor da nossa população, que reclama, por exemplo da 
falta de limpeza pública, de saneamento e etc. e ai duas si-
tuações seriam contempladas na medida em que o paciente 
se sentiria de certa forma punido pela sua reprovada ação e 
a sociedade satisfeita por ver as coisas andarem. Quanto ao 
inciso III, entendemos que além evidentemente da omissão 
da família, que muitas vezes não cumpre o seu papel, um 
dos motivos principais para o crescimento do consumo 
de drogas ilícitas é a falta de orientação nas escolas sobre 
os efeitos maléficos do uso de entorpecentes, permitindo 
que a curiosidade leve a primeira experiência. Sintetiza-
mos este nosso raciocínio no velho provérbio: ”quando 
se abre uma escola se fecha uma prisão”.  Pois é, dá pra 
perceber que se o Estado conseguisse com eficiência opor-
tunizar uma educação de mais qualidade, com profissionais 
mais bem remunerados, sem dúvida atingiria um maior 
número de pessoas e o Legislador não teria o trabalho de 
produzir este inciso III, que na verdade não teve nenhuma 
aplicação prática, ou alguém poderia me apresentar onde 
estão os centros que oferecem programas ou cursos educa-
tivos a usuários de drogas patrocinados pelo Estado? Isso é 
uma verdadeira falácia, porque com muito esforço, nossos 
aplicadores da Lei tem se socorrido de Organizações Não 
Governamentais, as conhecidas ONGS para atender a este 
pleito. Em recente relatório a própria  ONU (Organização 
das Nações Unidas) se manifestou dizendo que o Brasil 
terá dificuldades para aplicar a nova legislação antidrogas 
que trata o usuário como doente, por falta de estrutura da 
rede pública, o que foi refutado pela Secretaria Nacional 
Antidrogas que ponderou esta conclusão dizendo que a 
rede pública está em preparação e que, ao mesmo tempo, 
disporá de uma estrutura de ONGs que poderá dar suporte 
à demanda e atender usuários de drogas, que, por determi-
nação judicial, devam ser tratados como doentes. Ora, caros 
leitores, vejam vocês a fuga de responsabilidade quando o 
Poder Público por tanto Governamental por excelência se 
socorre de Organizações Não Governamentais para cumprir 
um papel que é seu. Ademais, dizer que está “em preparação” 
é dar um atestado de que as políticas públicas de controle do 
uso  e  ressocialização do usuário está na contramão ou no 
mínimo andando a passos de tartaruga frente ao crescimento 
desenfreado do consumo de substâncias entorpecentes e o  
quadro de desassistência é escandalosamente dramático 
em todo o  Brasil, por tanto  não há como tapar o sol com a 
peneira, a rede pública precisará se equipar. 

 A  nossa região metropolitana do Salvador que também  
acompanha a triste realidade nacional, já está merecen-
do  um olhar mais carinhoso por parte das autoridades 
constituídas com relação a este tema e neste prisma lança-
mos um desafio: Se o transito e  consumo de substancias 
entorpecentes  é uma atividade que não tem fronteiras,  por-
que não se criar um consórcio ou algo do gênero entre os 
municípios da Região para se construir um Grande Centro 
de Ressocialização e Orientação ao usuário de Drogas, com 
vista a dar aplicabilidade a Nova Lei que pelo menos neste 
artigo 28 tem se mostrado ineficaz.  

É apenas uma semente lançada, quem sabe surja alguém 
para regá-la.

produtores rurais, em parceria 
com o Terraviva. 

O projeto, chamado Nu-
triSéries, é dividido em seis 
temporadas que abordam 
alguns dos principais temas 
que impactam o dia a dia do 
campo: nutrientes para o 

solo, boas práticas agrícolas, 
maquinário, influência do 
clima, entre outros. Profes-
sores, pesquisadores, pro-
dutores rurais e engenheiros 
agrônomos trazem dicas e 
análises, além de compartilha-
rem experiências.   
De acordo com Maria Luisa 
Aguiar, gerente de marketing 
digital da Mosaic Fertilizan-
tes, a intenção é comparti-
lhar informações relevantes 
para auxiliar nas tomadas de 
decisão em toda a cadeia de 
produção. “Acreditamos que, 
dessa forma, os produtores 
rurais poderão otimizar seus 
recursos de maneira sustentá-
vel e potencializar a produtivi-
dade da lavoura. É mais uma 
maneira de ajudar o mundo a 
produzir os alimentos de que 
precisa”, diz.

Os vídeos estarão dispo-
níveis no site www.mosaicco.
com.br, no canal do Nutrição de 
Safras no Youtube e, de forma 
exclusiva, no aplicativo do Ter-
raviva, um dos principais veícu-
los do agronegócio no País. 

Sobre Mosaic Fertili-
zantes   

Com a missão de ajudar 
o mundo a produzir os ali-
mentos de que precisa, a Mo-
saic atua da mina ao campo. A 
empresa entrega cerca de 27,2 
milhões de toneladas de ferti-
lizantes ao ano para 40 países, 
sendo uma das maiores pro-
dutoras globais de fosfatados 
e potássio combinados. No 
Brasil, por meio da Mosaic 
Fertilizantes, opera na mine-
ração, produção, importação, 
comercialização e distribui-
ção de fertilizantes para apli-
cação em diversas culturas 
agrícolas, ingredientes para 
nutrição animal e produtos 
industriais. Presente em dez 
estados brasileiros e no Pa-
raguai, a empresa promove 
ações que visam transformar 
a produtividade do campo, a 
realidade dos locais onde atua 
e a disponibilidade de ali-
mentos no mundo. Para mais 
informações, visite www.
mosaicco.com.br. Siga-nos no 
Facebook e LinkedIn.

Por Jota Fonseca

Ararinhas-azuis 
retornam da 
Alemanha para a 
caatinga baiana

Extintas da natureza há 20 anos, 
52 aves da espécie Cyanopsitta 
spixii, as ararinhas-azuis, re-
tornam ao seu habitat de ori-
gem, no município de Curaçá, 
na Bahia. As aves chegaram 
da Alemanha no último dia 3 
de março, no Dia Mundial da 
Vida Selvagem, que tem como 
objetivo celebrar a fauna e a 
flora e alertar para os perigos 
do tráfico de animais selvagens 
no mundo. 

O secretário estadual do 
Meio Ambiente, João Carlos 
Oliveira, acompanhou de perto 
a repatriação das ararinhas-
azuis. “O retorno das aves ao 
bioma caatinga representa o 
resgate, o sonho e a esperança. 
A Sema e Inema vão atuar na 
fiscalização do entorno da Área 
de Proteção Ambiental, não so-
mente por conta das ararinhas, 
mas para coibir o tráfico de 
outras aves, como o papagaio”, 
destaca o secretário. 

Também estiveram presen-
tes o ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles; o presidente 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), Homero Cerqueira; o 
presidente da instituição alemã 
Association for the Conservation 
of Threatend Parrots (ACTP), 
Martin Guth; o coordenador 
regional do Inema, Anselmo 
Vital, e diversos técnicos dos 
órgãos ambientais. 

Do Aeroporto de Petrolina, 
as aves foram encaminhadas 
para o Refúgio de Vida Silvestre 
da Ararinha-Azul, construído 
em Curaçá e que possui aproxi-
madamente 30 mil hectares. As 
espécies passarão por um pro-
cesso de adaptação e treinamen-
to para viverem em liberdade na 
Área de Proteção Ambiental da 
Ararinha-Azul, que conta com 
90,6 mil hectares. 

As unidades de conservação 
foram criadas pelo governo fe-
deral e a construção do centro 
e o projeto de reintrodução são 
custeados pela ONG ACTP. A 
primeira soltura está prevista 
para 2021.

ros da Silva, “há muito tempo 
a comunidade e nossos estu-
dantes aguardavam por esse 
momento. É a realização de 
um sonho! Sabemos como a 
estrutura implica no desen-
volvimento pedagógico. É um 
direito conquistado. Nossos 
estudantes merecem!”.

O prefeito Evandro Almei-
da, junto com sua comitiva de 
secretários e assessores, foi 
recebido de braços abertos 
pelo povo, representado por 
Deilton, conselheiro popular. 
“Sou quilombola com todo 
o orgulho. Moro aqui há 42 
anos e vejo o esforço contínuo 
do poder público. Quero agra-
decer pela oportunidade de 
traçar metas para melhoria 
da nossa comunidade e dizer 
que estamos todos muito sa-
tisfeitos com a concretização 
desse sonho”. 

A vereadora Sônia Batista, 
reconhecida pelo seu trabalho 
no Monte Recôncavo, sempre 
lutando por benefícios para 
a comunidade, disse que, 
“quando a comunidade con-
fia e acredita, ela bota a cara 
no sol. A obra não aconteceu 
antes por questões burocrá-
ticas. Para a comunidade 
que vai trabalhar aqui é um 
presente que o prefeito está 
dando para a gente. Nós te 
agradecemos muito, muito, 
muito!”. A vereadora também 
aproveitou para agradecer 
todos os funcionários da es-
cola. “A equipe do Monte é 
nota mil!!”.

“Através do secretário 
Marivaldo do Amaral es-
tendo para todos os outros 
secretários minha saudação”, 
iniciou o vereador Antônio 
Lopes (Pantera) em sua fala. 
“É um prazer imenso estar 
aqui com essa comunidade. 
A coisa mais importante que 
tem para um político é ver os 
moradores da comunidade 
presentes. Gostaria de para-
benizar o nosso prefeito, que 
mesmo em tempos difíceis, 
conseguiu fazer esse inves-
timento na Escola Duque de 
Caxias. Educação e Saúde são 
pilares importantes na vida 
do cidadão”. 

Em seu discurso, o secre-
tário da Educação Marivaldo 
do Amaral contou para a co-
munidade que entraves buro-
cráticos adiaram a execução 
da obra, mas que depois de 
muitos esforços, o sonho da 
comunidade será realizado. 
“Sempre procuramos, junto 
com os colegas, ter muito 
empenho para que essa obra 
pudesse sair em uma quali-
dade à altura do que merece 
a comunidade do Monte. É 
importante dizer e ser justo 
também porque, desde o pri-
meiro momento que o prefeito 
Evandro assumiu a gestão, ele 
teve a preocupação de iniciar 
essa obra e por motivos ex-
ternos à Prefeitura, ela teve 
que ser paralisada”, disse o 
secretário. 

“Hoje nós estamos dando 
os primeiros passos para 
uma escola que funcionará 
em tempo integral. Quero 
aproveitar para agradecer 

a equipe da Secretaria da 
Educação pelo empenho e a 
equipe da escola, da diretora 
até o porteiro da escola, pela 
paciência, porque trabalhar 
no dia a dia em meio às difi-
culdades da estrutura não é 
fácil, mas, no entanto, esses 
guerreiros sempre deram o 
melhor de si. Também quero 
agradecer ao prefeito Evan-
dro pela sensibilidade. Quem 
tem fé em Deus e na força do 
trabalho, quem não desani-
ma em meio às dificuldades 
continua lutando e momentos 
como esses terminam acon-
tecendo”, continuou Mari-
valdo. 

O prefeito Evandro Al-
meida informou que 100% da 
mão de obra que trabalhará 
na reforma da unidade escolar 
será composta por moradores 
do Monte. “Quero saudar a 
comunidade, que compareceu 
em massa para prestigiar 
essa obra. Quero parabenizar 
e saudar a todos os vereadores 
que estão sempre aprovando 
os projetos que beneficiam a 
comunidade franciscana. Di-
zer que hoje é um dia de muita 
alegria para mim. Depois 
de tantas dificuldades, hoje 
vamos tirar do papel esse pro-
jeto. Estamos aqui para fazer 
uma reforma de qualidade 
para o povo e para a cidade de 
São Francisco do Conde. Essa 
comunidade merece demais! 
Tenho muito carinho pelo 
povo do Monte. Ano passado 
deixamos de arrecadar mais 
de R$ 39 milhões. Não quis 
sacrificar meu povo. Quem 
tem Deus do lado e o apoio de 
vocês, tem tudo!”.

A Escola Municipal Duque 
de Caxias passará de 4.393,35 
m² de área construída para 
5.187,35 m². Ela irá contem-
plar a implantação de refei-
tório, sanitários masculino, 
feminino e P.N.E. (Portadores 
de Necessidades Especiais), 
nova cozinha, higienização, 
despensa e depósito de mate-
rial de limpeza, ar-condiciona-
do em todas as salas, acessos 
P.N.E., sala da coordenação e 
passarela de integração cober-
ta dos três módulos.

Ascom/Sema

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

A ATT – Atlântico Transportes e 
Turismo ainda oferece um serviço 

exclusivo para as indústrias  
do Polo Petroquímico.

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

Central de Atendimento ATT 
(71) 3432-1000

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!

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 PE-
TROBRAS

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.

ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

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

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PISOS, AZULEJOS, FERRAMENTAS
PORTAS SOB ENCOMENDA EM MADEIRA E ALUMÍNIO

O Braseiro A Melhor 
Comida a 
Quilo da 
Região

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

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

RESTAURANTE
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LBV completa 70 anos de trabalho no Brasil

SOLIDARIEDADE Com mais 82 unidades de atendimento, a Instituição promove
 educação e assistência social para milhares de crianças, jovens, adultos e idosos

Em 1° 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 marco 
histórico para colaboradores, 
voluntários, amigos, parceiros 
e de todos os que comparti-
lham desse Ideal da Boa Von-
tade, que há 70 anos promove 
a Caridade Completa: a do 
corpo e da Alma.

A Instituição atua em todo 
o país, por meio de 82 uni-
dades de atendimento: são 
Centros Comunitários de As-
sistência Social, abrigos para 
idosos, escolas de Educação 
Básica e escola de capacita-
ção profissional. Em 2019, a 
LBV alcançou a marca de 13,6 
milhões de atendimentos e 
benefícios, impactando mais 
de 300 mil pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social. 
Também beneficiou mais de 
40 mil famílias somente no 
Natal, com cestas de alimentos 
não perecíveis e entregou, no 

início do ano letivo, 19 mil kits 
de material escolar para crian-
ças e jovens em todo o país.

Ao longo do ano, milhares 
de atividades foram realizadas 
para crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e ges-
tantes com foco na música, 
na dança, no esporte, no meio 
ambiente, na cidadania, na 
educação, na alimentação, na 

saúde, na geração de renda, 
no trabalho, na comunicação, 
na segurança e na garantia de 
direitos, visando à melhoria 
da qualidade de vida dessas 
pessoas, de suas famílias e 
da comunidade onde vivem. 
Ações de reflexão, palestras 
e rodas de conversa também 
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 trabalho, 
a LBV continua sua luta no 
enfrentamento aos desafios 
mundiais em prol das popu-
lações mais vulneráveis do 
país e incentivando valores 
como ética, solidariedade, 
compaixão, esperança e ci-
dadania. Cabe ressaltar estas 
palavras do diretor-presidente 
da Legião da Boa Vontade, 
José de Paiva Netto: “Quan-
do administramos, devemos 
fazê-lo oferecendo o melhor 
de nós hoje. Contudo, sempre 
mirando 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 pre-
sente, para que o amanhã seja 
a glorificação do que ousamos 
realizar agora”.

Seja você também um colaborador da Legião da Boa 
Vontade (LBV) e ajude a milhares de famílias

Ford dá dicas para cuidar 
do carro durante o verão
Não são só as pessoas que sen-
tem os efeitos das altas tempe-
raturas do verão: automóveis 
também ficam mais expostos 
ao calor e aos raios ultravioleta 
nesta época do ano. Por isso, o 
supervisor do Campo de Provas 
da Ford, Robson Jardim, dá al-
gumas dicas para cuidar do seu 
veículo durante a estação mais 
quente do ano e evitar situações 
indesejadas. 

Fique de olho no motor
Altas temperaturas podem 

aumentar o consumo de com-
bustível e reduzir o desempenho 
do carro. Realizar a troca de 
óleo na quilometragem corre-
ta, substituir os filtros, manter 
o fluido de arrefecimento no 
nível correto e substituí-lo no 
prazo são ações preventivas que 
podem manter a boa durabili-
dade do sistema. É importante 
procurar no manual do carro as 
especificações das peças e dos 
produtos, assim como o prazo 
de troca de cada um deles. 

Ar-condicionado
O ar-condicionado torna-se 

praticamente indispensável, 
por isso é fundamental manter 
o filtro de pólen em boas con-
dições durante todo o ano, o 
que evitará o aparecimento de 
fungos e bactérias no sistema. O 
filtro deve passar por inspeção 
periódica e ser substituído de 
acordo com o cronograma de 
manutenção. “Depois de ter usa-
do o ar-condicionado durante 
muito tempo, uma boa prática 
é desligá-lo alguns minutos 
antes de chegar ao seu destino, 
mantendo apenas a ventilação. 
Dessa forma, o próprio venti-
lador ajuda a secar o sistema, 
evitando acúmulo de umidade”, 
recomenda Robson Jardim. 

Sempre limpo e à sombra
Manter o carro limpo é fun-

damental nesse período. Para 
garantir que a pintura perma-
neça impecável, é importante 
conservar o veículo limpo e 
encerado. “As ceras devem ser 
aplicadas mensalmente na car-
roceria para manter o brilho da 
pintura”, reforça. 

Para conservar o painel e o 
estofamento do seu carro, use 
protetor de para-brisa caso 
não seja possível estacionar na Por Ruty Câmara

Ford Ka Freestyle

Georgem Moreira da Silva / CRC 15210 - BA

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

#Escrita Contábil #Fiscal #Pessoal
sombra. Isso ajudará o veículo 
e os ocupantes também, já que 
evitará que a temperatura inter-
na aumente muito. 

Manutenção dos pneus
A durabilidade dos pneus 

poderá ser reduzida se rodarem 
fora da pressão indicada no ma-
nual. Calibrá-los quinzenalmen-
te (com os pneus frios), realizar 
alinhamento e balanceamento 
são cuidados essenciais. Vale 
lembrar que os pneus têm vida 
útil de aproximadamente cinco 
anos e devem ser substituídos 
após esse período. 

FORD BRASIL   
       A Ford Motor 
Company está estabelecida no 
Brasil desde 1919, onde mantém 
as marcas automotivas Ford 
e Troller e uma estrutura de 
três fábricas, além do Campo 
de Provas de Tatuí. Para mais 
informações sobre os produtos 
da Ford, acesse http://www.
ford.com.br.

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

No último dia 18 de fevereiro, 
foram abertos os trabalhos na 
Câmara Municipal de Can-
deias para o exercício do ano 
de 2020, em Sessão Solene, 
presidida pela presidente da 
casa, a vereadora Lucimeire 
Magalhães. 

Na oportunidade, acom-
panhado por 15 dos 17 vere-
adores que compõem a atual 
legislatura e por convidados 
presentes no plenário, a se-
cretária de governo e gestão 
do município, Marivalda da 
Silva, representou o prefeito 
Pitágoras Ibiapina - que não 
se fez presente por segundo 
ele, motivos de força maior 
-, leu a mensagem anual do 
Executivo.

Com uma mensagem de 10 
páginas, a secretária Marival-

Sessão Solene marca a abertura dos Trabalhos 
Legislativos na Câmara Municipal de Candeias 

Mais uma o auditório da Câmara não ficou lotado 
A presidente Lucimeire 
Magalhães conduziu a 
sessão solena

Nilsinho mantém 
pré candidatura

Churrascaria da Branca

Café da Manhã e Almoço
Todos os diaa tem pratos variados 

Atendimento para Empresas
Rod. 522 Km 06 Caroba - Em frente à FAC

Candeias - Bahia

da Silva explanou as ações re-
alizadas pela gestão no último 
ano e falou do planejamento 
para o ano em curso.  O texto, 
com minúcias do que foi feito 
em 2019, trouxe um apanhado 
referente as obras executadas 
no município e as ações em 
melhorias realizadas em di-
versas áreas, além de prometer 
mais melhorias para esse últi-
mo ano da administração. 

No setor de saúde, o gover-
no fez o compromisso de tra-
zer a clínica dos olhos; ônibus 
da saúde, com consultórios 
ginecológicos, clinico e odon-
tológico, e credenciamento do 
serviço de UTI para hospitais 
particulares. 

Para a área de educação e 
cultura, a mensagem diz que 
“mais de 40 escolas da rede 

municipal passarão por refor-
mas e requalificação de espaço 
e que em breve será entregue 
a Biblioteca Professora Dalila 
Baptista e o Casarão Horácio 
Pinto. 

Já na importante área so-
cial, o texto informa que “es-
tamos ampliando as ações do 
programa PAI (Programação 
de Atenção Integral)”, entre 
outras melhorias.  

Na área de Indústria e 
Comércio, ressalta os avanços 
“nas ações conjuntas com a 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Candeias (CDL).

 
Agradecimento aos Vere-
adores

Na mensagem lida pela 
Secretária aos presentes no 
plenário, o prefeito agrade-
ce ao apoio dos vereadores. 
“Importante frisar que sem 
o apoio das senhoras e se-
nhores vereadores não con-
seguiríamos avançar nessas 
transformações, o respeito e 
a harmonia entre os poderes, 
deu a tônica dessa importante 
parceria em prol do povo da 
nossa cidade. De modo que, 
agradeço o apoio desta Casa 
Legislativa, onde cada Edil, 
participou e contribuiu ativa-
mente para alcançarmos esses 
bons resultados. As cobranças, 
sugestões e críticas nos man-

tém alerta e em permanente 
sintonia com a população, 
tendo V. Exas, como legíti-
mos porta vozes. Na base de 
apoio ou oposição, saibam 
que tenho profundo apreço ao 
trabalho de vossas excelências, 
agradeço”, escreveu o prefeito 
Pitagoras Ibiapina.

Presenças
A sessão solene, que durou 
pouco mais de uma hora, con-
tou com a presença de vários 
secretários municipais; do 
frei Thiago Noronha, pároco, 
reitor e guardião do Santuário 
de Nossa Senhora das Can-
deias; de vereadores de outros 
municípios, além de outras 
autoridades.

Homem simples, Nilsinho 
(foto)  tem dito que se chegar à 
Câmara Municipal, terá como 
prioridade defender os inte-
resses dos menos favorecidos. 
“Sou da periferia, por isso vou 
defender o meu povo”, diz.

Fonte e Fotos: Ascom/CMC
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O sec. Fábio Vilas Boas 
apresentou o projeto ao 
prefeito Dr. Pitagoras

Governo da Bahia inicia 
construção de UBS em Candeias
Com um investimento superior 
a R$ 2,5 milhões entre obras 
e equipamentos, o secretário 
da Saúde do Estado da Bahia, 
Fábio Vilas-Boas, assinou no úl-
timo dia 13 de fevereiro, a ordem 
de serviço para a construção de 
uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) tipo 2 no município de 
Candeias.

De acordo com o secretário, 
a unidade será entregue ainda 
este ano. “As UBSs são a porta 
de entrada do SUS. É na Unida-
de Básica de Saúde que os cida-
dãos têm as consultas regulares, 
recebem acompanhamento, 
medicamentos e vacinas. O 
governador Rui Costa tem in-
vestido no fortalecimento da 
Atenção Básica, sobretudo, na 
Região Metropolitana, lembran-
do que o objetivo desses postos é 
atender até 80% dos problemas 
de saúde da população, sem que 
haja a necessidade de encami-
nhamento para outros serviços, 
como emergências e hospitais”, 
ressalta Vilas-Boas.

A construção da Unidade 
de Saúde vai beneficiar mais 
de mil famílias que moram no 
condomínio Nossa Senhora das 
Candeias, além dos moradores 
de localidades próximas. “Esta é 
mais uma parceria do Governo 
do Estado com a Prefeitura, 
em benefício da população. 
Os moradores do condomínio 

ganharam recentemente uma 
academia da saúde, playground 
e agora mais um equipamento 
público para beneficiar a todos”, 
falou.

O secretário de saúde do Es-
tado, Fabio Vilas Boas, explicou 
que a UBS que será construída 
terá duas equipes de saúde da 
família. “O Governo do Estado 
já investiu quase 1 Bilhão, em 
saúde, na Região Metropolitana 
de Salvador – RMS e Candeias 
está inserida neste investimen-
to. O investimento na UBS, 
entre obra e equipamentos é de 
2,5 milhões,” relatou.

Localizada na Estrada da 
Servidão, nº 1, lote 2, no bairro 
Ouro Negro, a cerimônia acon-
teceu no local de construção 
e contou com a presença do 
prefeito de Candeias, Pitágoras 
Alves da Silva Ibiapina, secre-
tários municipais, vereadores e 
outras autoridades.

Empresa de Engenharia em Candeias oferece 
serviços de estabilizante de solos e energia solar
A LUARVILLE- WR Enge-
nharia e Consultoria, empresa 
situada em Candeias, especia-
lizada em obras de construção 
civil, consultoria imobiliária, 
terraplanagem, drenagem e 
que atua, fortemente na esta-
bilização de bases com solos 
argilosos, agora também apos-
ta pesado, e ao custo que cabe 
em seu bolso, na “ENERGIA 
SOLAR”.

Estabilizantes de solos 
argilosos

O Estabilizantes de So-
los “TerraZyme” é de suma 
importância para estabilizar 
as bases argilosas, da nossa 
região, em estradas vicinais e 
pátios de empresas de trans-
portes e industrias que de-
mandam de grandes cargas, 
com um custo bastante redu-
zido, por corrigir e aproveitar 
o próprio solo argiloso sem 
precisar retirá-lo do local ou 
substitui-lo.

É comum nos Departamen-
tos de Estradas de Rodagem, 
sejam Estaduais ou Federais, 
prever cerca de 4% a 5% do or-
çamento governamental anual 
para gastos em projetos de 
manutenção de estradas. Na 
prática, atualmente, em países 
subdesenvolvidos, de baixa 
renda per capita, a quantia 
real despendida aproxima-se 
dos zeros (0,0%) por cento, se-
gundo informações da própria 
TerraZyme.

A Agência de Comércio e 
Desenvolvimento dos Estados 
Unidos da América (TDA - 
USA Trade and Development 
Agency) completou recente-
mente um estudo sobre orça-
mento rodoviário em sete (7) 
países do Sudeste Europeu, 
concluindo: “Enquanto uma 
média de 4% dos orçamentos 

governamentais existentes era 
requerido para manter malhas 
rodoviárias primárias e secun-
dárias em condições adequa-
das, na realidade menos do 
que 1% era despendido.  Na 
maioria dos países da região 
os fundos insuficientes eram 
gastos na manutenção básica 
das estradas”.

“A falta de manutenção 
leva a necessidade de completa 
reconstrução, resultando num 
ciclo de reposição financeira 
mais onerosa” (Ver Europe 
Transport and Energy Projects 
– Conference Briefing Book, 
01 Sept . de 2000)

As principais agroindús-
trias existentes em áreas onde 
se sofreu a perda de centenas 
de milhões de dólares, e que 
dependiam de reinvestimento, 
questionaram se as principais 
pontes e estradas responsá-
veis pelo escoamento de seus 
produtos aos portos e centros 
consumidores poderiam ser 
reconstruídas em tempo e 
com características de dura-
bilidade”.

“Baseado na experiência 
da USAID, o uso de um pro-
duto estabilizante de solo cria 
uma superfície de rolagem 
altamente resistente, com a 
mínima necessidade de ma-
nutenção”.

Banco Mundial
Em reconhecimento aos 

benefícios proporcionados 
pelos produtos estabilizan-
tes de solos na construção 
e restauração de estradas, o 
Banco Mundial está atual-
mente financiando o Projeto 
com Agentes Estabilizantes de 
Solos BIRF 3685-PA na Repú-
blica do Paraguai. O objetivo 
do Projeto é o de restaurar 
5.000 Km de estradas rurais 

especificamente com estabili-
zantes de solos.

Para ser qualificado para 
o programa da USAID um 
estabilizante de solos deve ser 
produzido nos EUA, ter sido 
utilizado em vários países 
e aplicado em mais de 500 
Km. Necessita ser diluível 
em água, ambientalmente 
correto, ter um baixo custo de 
aplicação bem como requerer 
equipamentos de construção 
rodoviária convencionais para 
ser aplicado. O estabilizante 
deve também ter um custo/
efetividade favorável e ter 
por parte do seu produtor um 
suporte técnico claramente 
definido e compreendido.

Um agente estabilizante 
deve incrementar acentuada-
mente a capacidade de suporte 
CBR de solos a serem aplica-
dos como camadas estruturais 
de estradas. Em estradas de 
terra deve reduzir a formação 
de panelas, corrugações, afun-
damento nas trilhas de rodas 
e erosão; além disso deve 
proporcionar uma economia 
de mais de 70% nos custos 
de manutenção. Em estradas 
pavimentadas deve reduzir o 
custo de construção em mais 
de 30% através do uso e me-
lhoria dos solos existentes ao 
longo da própria obra, bem 
como evitar ou diminuir a 
necessidade de importar ma-
teriais mais nobres como brita 
e solos de qualidade.

Face ao compromisso da 
administração do USAID em 
gerenciar a necessidade de se 
obter tecnologia de reconstru-
ção rodoviária durável e razão 
custo/efetividade adequada, 
um produto foi seleciona-
do para um extensivo uso e 
aceitação internacional nos 
seus projetos de restauração 

- TerraZymeÒ Estabilizador 
de Solo.

Agora Candeias tem 
Energia Solar

A energia solar deve qua-
druplicar no Brasil até 2029, 
segundo o Ministério de Minas 
e Energia.

A matriz energética bra-
sileira já mostra sinais de 
transformação e, até 2029, a 
geração hidráulica reduzirá 
significativamente, corres-
pondendo por 42% do total 
produzido, abrindo espaço 
para forte participação das 
fontes solar e eólica. As es-
timativas constam do Pla-
no Decenal de Expansão de 
Energia 2019-2029, divulga-
do no dia 11 de fevereiro pelo 
Ministério de Minas e Energia 
(MME), que ainda prevê um 
investimento de R$ 2,34 tri-
lhões até 2029 no setor para 
acompanhar o crescimento da 
demanda no país.

A LUARVILLE agora traz 
para Candeias a energia solar 
fotovoltaica. A empresa ga-
rante que consegue diminuir 
o valor da conta de energia 
em até 95% com o uso de 
inversor e módulos fotovol-
taicos para transformar a luz 
do sol em energia consumível 
nas residências, comércios e 
indústria.

O Engenheiro Civil, Waldir 
Rios, possui 32 anos de expe-
riência na área de construção 
civil e já atuou em oito estados 
brasileiros como construtor 
e consultor de obras. Ele diz 
que a chegada do seu filho, 
Felipe Rios, que também é 
engenheiro civil, veio para 
agregar valor tanto para a em-
presa quanto para a cidade de 
Candeias, visto que o mercado 
da energia solar ainda é muito 

O vice-prefeito e pré candidato a prefeito de Salvador, 
Bruno Reis, participou do lançamento oficial da pré-
candidatura  a vereador de  Plácido Faria

Primeiro evento de pré-candidato a 
vereador acontece em Salvador com 
presença de Bruno Reis

O Democracia Cristã (DC), 
partido presidido na Bahia 
por Antônio Albino, partici-
pou na noite do último dia 03 
de fevereiro,  de uma reunião 
política organizada por amigos 
do advogado Plácido Faria, no 
Centro Empresarial Iguate-
mi, em Salvador. O encontro 
com mais de 300 pessoas, 
entre lideranças comunitárias, 
autoridades do Judiciário e 
empresários, confirmou a pré-
candidatura do ex-vereador 
ao Legislativo soteropolitano 
e contou com a presença de 
Bruno Reis, vice-prefeito da 
capital baiana. 

O pré-candidato à prefeitu-
ra de Salvador fez um balanço 
da gestão de ACM Neto nos 
últimos sete anos e pontuou 

avanços. Reis disse ainda que 
a discussão eleitoral esse ano 
não será sobre simples proble-
mas de infra-estrutura, pois 
com a evolução do município, 
os cidadãos estão mais exigen-
tes. No discurso, ele também 
falou sobre sua relação fami-
liar com a família Faria, de 
Plácido, originária do litoral 
norte baiano, e brincou.

“Esse é o primeiro evento 
de pré-candidato a vereador 
que eu participo. Você ver que 
os Faria são agoniados. Mas 
também é uma família de pes-
soas sérias e comprometidas. 
Plácido já largou na frente”, 
disse Reis.

Ao Informe Baiano, Antô-
nio Albino, do DC, afirmou que 
o principal objetivo da sigla é 

contribuir com a renovação 
política, consequentemente, 
na Câmara Municipal de Sal-
vador. A pretensão é eleger 
dois vereadores. Além disso, 
o partido não aceitará candi-
datos com mandato e pessoas 
que “tenham mais de 5 mil 
votos”.

“Sem sombra de dúvidas, a 
palavra do Democracia Cristã 
é essa e nós vamos manter. 
O DC sempre teve tradição, 
inclusive, de eleger o vereador 
menos votado de Salvador. 
Ninguém quer fazer mais es-
cada para vereador. A gente 
quer fazer é renovação”, frisou 
Albino.

“Nossa pré-candidatura é 
progressista e tem como ob-
jetivo promover discussões, 
analisar a cidade, ouvir seus 
cidadãos e claro, também pro-
por projetos. Aqui, confesso, 
foi uma surpresa organizada 
pelos amigos e fiquei extrema-
mente grato”, pontuou Plácido 
Faria. 

Compositor e músico reno-
mado, Edil Pacheco, também 
marcou presença no evento, 
que teve na mesa de discus-
são o ex-presidente da FIEB, 
Mário Pithon; Bira de Brotas, 
que representou os líderes 
comunitários e evangélicos; o 
advogado Fernandro Grisi; e 
o ex-presidente da Câmara de 
Acajutiba, Rodrigo de Nem.

Fonte e Foto:
Informe Baiano

defasado na região, tornando 
inviável e muito caro realizar 
um projeto de energia solar 
em residências, comércio ou 
indústria.

A empresa diz que graças 
a parceria feita com vários 
bancos é possível o clien-
te financiar seu projeto de 
energia solar sem a neces-
sidade de investir dinheiro 
algum: Tudo é financiado 
pelo banco, tanto o equipa-
mento quanto a instalação. 
E o melhor de tudo é que o 
valor do financiamento fica 
equivalente com o valor que 
já é pago na conta de energia, 
onde o cliente estará trocan-
do o pagamento da conta de 
energia pelo pagamento do 
financiamento. A vantagem 
disso é que após o término 
do financiamento o cliente 
só irá pagar a taxa mínima 
de disponibilidade de rede 
a concessionaria de energia. 
Felipe ainda explica que o 
financiamento pode ser feito 
por até 6 anos, com carência 

de 6 meses e que geralmente 
a parcela do financiamento é 
menor que o pago todo mês a 
concessionaria de energia.

Com todos esses ventos 
favoráveis, a LUARVILLE diz 
está ansiosa para iniciar os 
projetos de energia solar em 
Candeias e prevê uma alta 
demanda de clientes pois, a re-
gião é uma das melhores áreas 
de irradiação solar do mundo, 
o que torna muito mais barato 
os custos do sistema solar. 

A LUARVILLE está locali-
zada às margens da Rodovia 
BA 522 - Frente Faculdade 
UniJorge, nº 4955. Entre em 
contato com a empresa e solici-
te seu  orçamento ou consulte 
suas dúvidas, ligando para os 
Tels.: (71) 99264-8444 / (71) 
99910-9390 ou enviar uma 
cópia da sua conta de energia 
por e-mail: feliperios@luar-
ville.com.br/waldir@luarville.
com.br; ou ainda agendar uma 
visita.

Por Felipe e Valdir Rioas

A LUARVILLE chega pra revolucionar o mercado de 
Energia Solar e Empermeabilizantes de Solos

BA 522 - Km 08 / Fone: (71) 3601-3923
Candeias-Bahia

Mauro Cardim 
reivindica o Centro 
de Convenções em 
Lauro de Freitas

O presidente do Instituto 
Metropolitano de Desenvol-
vimento Social e empresário, 
Mauro Cardim, reivindica 
junto ao governo do Estado a 
construção do Centro de Con-
venções em Lauro de Freitas.  
 O governador Rui 
Costa cogita construir o Centro 
Estadual no Comércio, Cidade 
Baixa. A ideia é viabilizar o 
equipamento do Estado em 
uma Parceria Público-Privada 
(PPP). Inclusive, empresários 
espanhóis já manifestaram 
interesse no negócio.

 Para Mauro Cardim, 
Lauro de Freitas é a melhor 
opção, pois é o “portão de 
entrada da Estrada do Coco. 
O Centro de Convenções é um 
indutor de Desenvolvimento 
Econômico regional”, frisou o 
empresário.

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

Empresário Mauro Cardim

Peças para todas as marcas de veículos 

VENHA CONHECER 
O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis 
#Óleos Lubrificantes #Lanternas
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