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Leia ainda

nesta edição

A coluna Pimen-
ta na Política, do
jornalista José
Eduardo e os
artigos do psicó-
logo Vladimir
Nascimento e do
jornalista, escri-
tor  e radialista
José de Paiva
Netto.
Todos estão na
Página 2.
Boa Leitura!

A força da Boa Vontade
que transforma vidas!

A Legião da Boa Vontade
(LBV) agradece a todos os do-
adores, colaboradores, volun-
tários, artistas, youtubers, jor-
nalistas, radialistas, profissio-

nais da mídia e ao povo brasi-
leiro pelo engajamento e por
apoiar as ações socioeducaci-
onais da Instituição no ano de
2017.

Casal do sertão beneficiado pela Ação de Boa Vontade

Tatiane Oliveira

A Praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes foi o palco, no último
dia 14 de janeiro, do sorteio da
campanha Natal de Luz Can-
deias 2017, promovida pela
Câmara de Dirigentes e Lojis-
tas (CDL), com apoio da Pre-
feitura Municipal e patrocínio
da Larco Distribuidora de
Combustíveis, PHL Base de
Combustíveis, Fama Móveis,
Impacto Calçados e Confec-
ções e Grupo Real Calçados.

O evento teve entre os
atrativos de sua programação,
o show da cantora Ariany
Azevedo, e a entrega de 60
cestas básicas arrecadas pela
campanha a instituições filan-
trópicas do município, além    Pág.6

do tão esperado sorteio de
prêmios, que este ano sorteou

Centenas de pessoas participaram do sorteio da campa-
nha Natal de Luz Candeias 2017, promovida pela CDL

Sorteio da campanha “Natal de
Luz Candeias” reuniu centenas de
pessoas na praça Dr. Gualberto

Inauguração das novas
instalações da CLIMA
será em fevereiro

Mais de 10 mil fiéis devem
participar da procissão de
Nossa Senhora das Candeias

Depois da ampliação, a CLIMA oferecerá mais conforto e comodidade ao cliente

Foto Arquivo: Procissão do ano passado

Milhares de fiéis participam anualmente da procissão em louvor a N.S. das Candeias

2 Smart TVs e 1 automóvel
Renault Kwid.

Considerado um dos maio-
res eventos católicos da re-
gião metropolitana de Salva-
dor e Recôncavo baiano, os
festejos em homenagem a
Nossa Senhora das Candei-
as, que completou dois sécu-
los no ano passado, foi inici-
ado no último dia 24 de ja-
neiro, com o novenário em
homenagem à Santa e segue
até 3 de fevereiro, com a re-
alização de uma grande Pro-

cissão, que deverá ser acom-
panhada por cerca de dez mil
fiéis, que percorrem as prin-
cipais ruas e avenidas da ci-
dade, mantendo uma tradi-
ção secular.

A devoção a Nossa Se-
nhora das Candeias vem do
século XVIII, quando foi
descoberta a famosa Fonte
Milagrosa de Nossa Senho-
ra das Candeias, que fica ao
lado da Igreja Matriz. Conta

a lenda que uma garotinha
cega lavou os olhos com a
água da fonte e voltou a en-
xergar.

A partir daí, a Fonte dos
Milagres ficou famosa e teve
início as grande romarias
que traziam para Candeias
católicos de todas as partes
da Bahia e até de outros
estados,tornaram a cidade
uma mais procuradas pelos
católicos.

Depois de aproximadamente
seis meses em obras, a Clínica
Maria Albano, que teve as suas
instalações ampliadas com a
construção de um novo pavi-
mento, finalmente será inau-
gurada no próximo mês de fe-
vereiro, proporcionando aos
seus milhares de clientes mais
conforto e comodidade.

De acordo com o médico
ginecologista e obstetra,

Amâncio Nascimento, dire-
tor-administrativo da CLIMA,
a ampliação da clínica tem o
objetivo de proporcionar à sua
imensa clientela a mesma
qualidade dos serviços com
muito mais conforto, tanto
para os profissionais médicos,
quanto para os seus pacientes.
“O nosso objetivo sempre foi
prestar um serviço médico de
alta qualidade, baseado nos

princípios que norteiam a nos-
sa profissão. Nesses 40 anos
de funcionamento, a CLIMA
sempre pautou pela excelên-
cia no atendimento médico e
laboratorial. Vamos continu-
ar assim, levando para toda a
população de Candeias e re-
gião um serviço médico de alta
qualidade, com muito profis-
sionalismo e humanidade”,
pontuou o Dr. Amâncio.
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A Volta de Jesus sobre as nuvens vai
muito além do significado literal PAIVA NETTO

“Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos O
contemplarão, até mesmo os daqueles que O
traspassaram. E todas as nações da Terra se

lamentarão sobre Ele. Sim. Amém” (Apocalipse, 1:7).

O que expressa o fato
de vir Jesus sobre as
nuvens, além do en-
tendimento literal
aqui descrito? Expri-
me que, quando Ele
voltar, todas as coisas
Lhe devem ser devol-

vidas, não somente a Religião, mas
também a Política, a Filosofia, a Ci-
ência, a Economia, a Arte e tudo o
mais, porque estes foram talentos
que o Senhor da Seara deixou com
Seus servidores de forma que os mul-
tiplicassem, enquanto Ele saía numa
viagem. Na volta, concedeu a cada
um de acordo com as obras de cada
um: aos que cumpriram seus com-
promissos, o prêmio da honra; aos
que os desprezaram, a sanção —cor-
respondente (A Parábola dos Talen-
tos — Evangelho de Jesus, segundo
Mateus, 25:14 a 30). Na Seara de
Deus não pode prosperar o crime da
impunidade, que a tantos malefícios
tem arrastado povos inteiros.

“Eis que Jesus vem com as nu-
vens”, quer dizer, vem no Alto, para
onde nós, qualquer que seja nossa
crença, ou descrença, devemos elevar
todas essas coisas que têm sido cons-
purcadas pelo escárnio de alguns,
para receberem a Sua iluminação. É
tempo de a Humanidade olhar para
cima.

“Jesus é o Sol da Caridade”, en-
sinava Alziro Zarur (1914-1979), e eu
completo: E por ser divino, não pro-
voca sombras.

Então, quando realmente todos
se dispuserem a viver sob essa Clari-
dade Celeste, a política humana dei-
xará de ser coisa tenebrosa. As cren-
ças libertar-se-ão da parte de Babi-
lônia que integra tudo aquilo em que
o homem mete a mão. A Economia
deixará de ser essa mundial babel
que o povo não entende, porque tem
sido assim no mundo: multidões
abandonadas, em favor da fartura de
um ou outro grupo, de uma ou outra
nação.

“Eis que Jesus vem com as nu-
vens, e todos os olhos O contempla-
rão”, isto é, vem elevar a Religião, a
Ciência, a Política, a Filosofia, a Arte,
a Economia, o Esporte e tudo mais a
essa iluminação que desce do Alto,
trazida por Ele na Sua Volta magní-
fica, literal ou espiritualmente reali-
zada.

“E todos os olhos O contempla-
rão”, nenhum olho estará apagado,

impedido de perceber a claridade do
Cristo a refletir-se sobre todas essas
coisas nascidas do gênio humano e
que, ao mesmo tempo, sofreram
também a conspurcação da parte de
Babilônia que infelizmente as criatu-
ras ainda têm cultivado pelos sécu-
los.

Jesus vindo sobre as nuvens quer
dizer: na plenitude de Sua Força
Moral, da Sua Autoridade, da Sua
Grandeza. Somente Ele pode limpar
as mentes de todas as criações do
pensamento desgovernado, para que
possam brilhar, iluminando-nos com
a parte divina da Religião, da Políti-
ca, da Ciência, da Filosofia, da Eco-
nomia, da Arte, do Esporte e o que
mais o seja. Eis a Política de Deus:
mostrar que na Bíblia Sagrada, des-
de o primeiro livro do Pentateuco
mosaico até o Apocalipse, existem
realidades que são luzes para nós,
conquanto analisadas de acordo com
o alertamento do Apóstolo Paulo:
“As coisas espirituais têm de ser dis-
cernidas espiritualmente” (Primei-
ra Epístola aos Coríntios, 2:14).

O Amor é a suprema definição da
Divindade. É o elo perdido que a cri-
atura busca na imensidão do estudo
científico, que, para mais rapidamen-
te progredir no âmbito social, tem de
irmanar-se à Fé sem fanatismos, a
fim de encontrar esse elo. Há tanto
tempo considero que a Ciência (cé-
rebro, mente), iluminada pelo Amor
(Religião, coração fraterno), eleva o
ser humano à conquista da Verdade!

E o que mais é o Amor?
O Amor é o grande campeão das

mais difíceis batalhas. Supera todos
os sofrimentos. É Deus. Logo, in-
tensifica 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 abertamente expres-
so.

O Amor não deserta, pois ajuda
sempre. Nunca traz destruição. Pro-
picia a Paz.

O Amor não adoece. Ele se reno-
va para recuperar o enfermo do cor-
po e/ou da Alma. Não promove a
fome. Pelo contrário, fornece o ali-
mento.

O Amor é o Elo Achado1.
1 O Elo Achado (trecho extraído
do novo livro Tesouros da Alma,
de Paiva Netto — Editora Eleva-
ção, 304 páginas) — Aqui, o au-
tor faz uma antítese ao “elo per-
dido”, expressão utilizada, em
1851, por Charles Lyell (1797-
1875), mentor de Charles Darwin
(1809-1882). Mais conhecido
como “fóssil de transição”, em
Paleontologia, diz respeito ao or-
ganismo que reúne característi-

Paiva Netto é jornalista, escritor
e radialista.Diretor-Presidente
da Legião da Boa Vontade -
LBV www.boavontade.com
paivanetto@lbv.org.br

O Amor é o Elo Achado

O Amor instrui e liberta, por-
quanto reeduca e espiritualiza.

O Amor não constrange, porque
confia. Por esse motivo, poetizou
Rabindranath Tagore (1861-1941),
famoso bardo e filósofo hindu, ami-
go de Gandhi (1869-1948): “Ó Deus!
O Teu Amor liberta, enquanto o
amor humano aprisiona”.

O Amor é tudo: o enlevo da exis-
tência, pois afasta o temor.

O Amor, quando verdadeiramente
é ele mesmo, sempre triunfa, visto que
não coage nunca. Enfim, o Amor go-
verna, porque é Deus, mas igualmen-
te Justiça.

cas dos seus descendentes e
antecessores evolutivos, preser-
vadas no registro fóssil. Na inves-
tigação da história evolutiva dos
seres humanos, procura-se o
“fóssil de transição” entre o ma-
caco e o homem. Alguns fósseis
de hominídeos têm sido estuda-
dos, e o mais famoso é Lucy, um
exemplar da espécie
Australopithecus afarensis. A
busca prossegue, e outros

hominídeos já foram descobertos
depois de Lucy. Contudo, ainda
não se tem a certeza de que se-
jam o “elo perdido” dessa árvore
filogenética, à qual pertencemos.

Nunca se ouviu falar
tanto em problemas
psíquicos, como
atualmente. A terrível
face da depressão tem
surgido para um
infinito número de
pessoas, sem escusar

crianças, adolescentes ou idosos. Da
mesma forma, transtornos
alimentares têm despertado na
sociedade oriundas crises de
ansiedades naqueles em que os males
acometem e nos que esperam serem
um dia fisgado pelas garras da
angústia psíquica.
Todas essas são doenças “pós-moder-
nas” construídas socialmente em vir-
tude das características competitivas
e das lutas pela sobrevivência atuais.
Crises de stress, síndrome do pâni-
co, fobias, ideias e atos suicidas são
inconscientes tentativas desespera-
das por um alívio ou, ao menos, fuga
de uma realidade exigente e
(in)suportável.
Quando a mente não suporta mais, o
corpo acaba sinalizando alguma
anormalidade. A isso se dá o nome
de doenças psicossomáticas, refletin-
do as doenças psíquicas no corpo.
Não obstante, algumas característi-
cas são inerentes ao ser humano e,
mesmo doloridas, não pode ser clas-

sificada como enfermidade. A de-
pressão é um exemplo clássico. É di-
fícil encontrar pessoas que nunca
confessaram terem sido acometidos
pela doença, ao menos uma vez na
vida – mesmo sem vivenciar o mais
simples estágio desta terrível enfer-
midade.
Tal confusão é proveniente dos altos
níveis que nossa sociedade capitalis-
ta e altamente consumista exige
como estágio perene de felicidade. A
insatisfação, portanto, que deveria
ser um estímulo em busca de reali-
zações e uma forma de crescimento
pessoal, torna-se um sintoma ou
alerta para uma depressão. Ao con-
trário, é a insatisfação, é essa falta,
esse incômodo que vão fazer o ser
humano se desenvolver. Porém é a
perda do desejo que, juntamente
com outros sintomas que podem si-
nalizar o princípio de uma doença
psíquica, como a depressão.
Toda essa angústia, a constante im-
pressão de estar enfermo, ou sofren-
do de algum mal não são efeitos ex-
clusivos de nossa época. No entan-
to, a  falta de controle sobre o pró-
prio corpo e uma tênue identidade

contribuem expressamente para o
surgimentos de perturbações men-
tais. Se formos dissecar a termino-
logia da palavra “ansiedade”, por
exemplo, iremos observar que signi-
fica “estar à frente de”. Agindo assim,
deixa-se de vivenciar o presente em
prol de um futuro que talvez nem se
concretize. Da mesma forma, a exi-
gência de um corpo perfeito contri-
bui para o surgimento de doenças
como a bulimia e a anorexia.
Quando se é jovem demais, busca-se
um amadurecimento e/ou responsa-
bilidade precoce que por vezes acar-
retam cargas psíquicas altíssimas e
insuportáveis. Mas, ao alcançar a
idade tão almejada procura-se, pa-
radoxalmente, camuflar através de
Botox e outros produtos estéticos,
aumentando ainda mais o sofrimen-
to. E, quando a mente não suporta
tamanha violência de exigências e
angústias, o indivíduo somatiza, sai
da “realidade”, torna-se um psicóti-
co. Então é jogado como escória nos
cárceres dos hospitais psiquiátricos
como uma punição por não se ade-
quar às cruéis exigências da socieda-

de.

Saúde mental

Promessa é dívida
Durante a campanha eleitoral de 2016, o então vereador Dr. Pitágoras,
candidato a prefeito, prometeu que se eleito reduziria o número de Secre-
tarias da estrutura administrativa da Prefeitura, que na época contava com
19 pastas.

Hoje, prefeito e já com um ano de mandato, o número de Secretarias
continua o mesmo, apesar de que, desde que assumiu, Dr. Pitágoras dei-
xou de nomear os titulares das Secretarias de Habitação e Juventude, o
que sem dúvida, já foi um avanço. Com a renúncia de André Peixoto da
Secretaria de Indústria e Comércio, o prefeito também não nomeou outro
titular para a pasta.

Fomos informados de que o prefeito já elaborou um projeto de refor-
ma administrativa, para reduzir o número de Secretarias para apenas tre-
ze pastas, incorporando umas em outras. Mas para que a reforma saia do
papel é necessário a aprovação pela Câmara Municipal.

A coluna apurou que assessores do prefeito têm consultado os verea-
dores da base, para saber se a reforma passaria no plenário, e constata-
ram que os parlamentares não aprovariam a mudança.

Mesmo assim, confidenciou a nossa fonte, o prefeito deve mandar para
a Câmara nos próximos dias o projeto de reforma administrativa, cum-
prindo a promessa de campanha. Se os vereadores não aprovarem, a res-
ponsabilidade pelo excesso de Secretarias passa a ser dos parlamentares.

Barbas de molho
Com reforma administrativa ou não, alguns secretários municipais estão
com as “barbas de molho”, temendo perder a boca na administração do
prefeito Pitagoras Ibiapina.

Conversas de bastidores dão conta de que o chefe do Executivo não
estaria satisfeito com a atuação de alguns Secretários e que algumas Se-
cretarias estariam inoperantes.

Corre a “boca pequena” nos corredores da Prefeitura que pelo menos
três Secretários perderiam seus cargos nos próximos meses. Vamos aguar-
dar.

Obras de impacto
Candeias terá uma grande supresa que será nunciada brevemente pelo-
prefeito Pitagoras Ibiapina. Trata-se de um mega projeto de requalifica-
ção urbana da cidade. Além disso, duas grandes obras devem impactar a
administração do municipal nesse ano de 2018

De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura, Ivan Palma, as obras
para a recuperação do estádio Municipal David Caldeira já foram inicia-
das e devem ficar prontas ainda nesse semestre.

A outra obra importante, será a criação do Parque Ecológico de Can-
deias, aproveitando o entorno da lagoa da antiga CCC, onde será implan-
tado uma grande área de lazer para a população. Comentários do Chefe de
Gabinete, dão conta de que o projeto arquitetônico do empreendimento já
está sendo elaborado e dentro de poucos dias as obras serão iniciadas.

Tonha Magalhães
A ex-prefeita e ex-deputada Tonha Magalhães, em entrevista ao repórter
Júnior França, do site Resenha Notícias, confirmou o que já havia dito no
final do ano passado a nossa coluna. “Ainda não sei se serei candidata a
deputada estadual, vou reunir o meu grupo nos próximos dias para to-
marmos uma decisão”, falou ao RN.

À Pimenta na Política, Tonha foi mais além, disse que também teria
uma conversa com o prefeito de Salvador, ACM Neto, maior expoente do
Democratas na Bahia, para saber o que o líder do DEM achava da possibi-
lidade da sua candidatura.

Cá pra nós, tenho certeza que a ex-prefeita será mesmo candidata.

Carlos Martins
Já o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social,
Carlos Martins, será mesmo candidato a deputado federal. Muito ligado
ao ex-governador Jaques Wagner e ao governador Rui Costa, a candida-
tura de Martins tem o aval e o apoio incondicional das duas principais
lideranças petistas na Bahia.

A tendência é que o prefeito Pitágoras Ibiapina, que na eleição passada
apoiou a candidatura do deputado Cacá Leão, também apoie a Candida-
tura de Carlos Martins. Pelo menos é o que se observa na movimentação
política da cidade, uma vez que Martins está em todos os eventos ao lado
do prefeito, o que não vem acontecendo com Cacá Leão.

Confirmado
O vereador licenciado e atual secretário de Serviços Públicos da Prefeitu-
ra, Valdir Cruz, confirmou à coluna que é mesmo candidato a deputado
estadual nas próximas eleições, atendendo aos anseios de centenas de cor-
religionários.

Considerado um dos secretários mais atuantes da equipe do prefeito
Pitagoras Ibiapina, Valdir Cruz espera contar com o apoio do prefeito para
concretizar a sua candidatura. “Não sou candidato de mim mesmo, sou
candidato de uma cidade que quer ter um verdadeiro representante na
Assembleia Legislativa”, enfatizou Valdir a nossa coluna.
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A evolução histórica do Direito do
Trabalho e a deforma trabalhista

Plácido Faria  é Advogado e comentarista político
placidofaria@yahoo.com.br

Antes de iniciarmos a análise sobre a
deforma Reforma Trabalhista, mister se
faz voltarmos um pouco na história para
entender, antes de mais nada, a
necessidade da sociedade Brasileira em
dar garantias aos trabalhadores.

O Brasil, assim como praticamente
todos os países do ocidente, teve como
principal forma de trabalho a escravidão.
Com a abolição da escravatura, se deu

início a formação de um novo mercado de trabalho, porém, os
trabalhadores, em sua grande parte ex-escravos, continuavam
sem possuir quaisquer direitos, sendo tratados como animais.
Isto é história, não há contestação.

Com a evolução da sociedade, principalmente a evolução
do sistema capitalista, graças a revolução industrial, os direitos
trabalhistas passaram a ter um crescimento considerável, visto
as mudanças nas condições econômicas, políticas e
principalmente culturais das sociedades.

Buscava-se, já naquela época, algo que regulasse a
exploração da mão de obra, bem como pudesse conferir aos
trabalhadores garantias, ainda que mínimas, com o fim de
buscar um equilíbrio na relação entre o empregador e o
empregado, DIREITOS QUE GARANTÍSSEM AO
TRABALHADOR O EXERCÍCIO DAS SUAS ATIVIDADES
COM DIGNIDADE.

A primeira Constituição Brasileira a tratar sobre Direitos
Trabalhistas, foi a de 1934, onde ficou consolidado o salário
mínimo, a isonomia salarial, a liberdade sindical, a jornada de
oito horas de trabalho, o repouso semanal, as férias
remuneradas e diversos outros direitos.

Em 1941, no Brasil, nasceu a Justiça do Trabalho, com o
intuito de disciplinar as relações entre empregados e
empregadores, bem como os seus desdobramentos econômicos
e sociais. Em 1943, foi lançado o conjunto de leis específicas
de proteção ao trabalho, A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO – CLT, elaborada por uma comissão comandada
pelo então Ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho,
contando com a participação de juristas e técnicos do
Ministério.

Nota-se, de logo, uma grande diferença entre a
Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, com a atual, tendo
em vista que a “nova”, nasceu através de alterações propostas
e chanceladas por POLÍTICOS, que, notadamente, pouco se
importaram com os trabalhadores e visam, via de regra, agradar
os empregadores.

Ademais, as reformas não foram discutidas no Congresso
Nacional, nem tampouco com a sociedade, ou melhor dizendo,
com as partes interessadas. Foram impostas, goela abaixo.

A função da Justiça do Trabalho, em tese, é a de pacificar
conflitos originados das relações de trabalho, tanto
individualmente, como também os conflitos sindicais e demais
questões de interesse coletivo e é conhecida como “Justiça
Especializada” nos termos do art. 114 da Constituição Federal
de 1988, vale transcrever:

“Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os
dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e
empregadores, abrangidos os entes de direito público externo
e da administração pública direta e indireta dos Municípios,
do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da
lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de
suas próprias sentenças, inclusive coletivas”.

Indubitavelmente, a Justiça do Trabalho deve exercer
um serviço de extrema importância à sociedade, buscando
estabelecer uma solução para os conflitos das relações do
trabalho de maneira justa e equilibrada. Como se vê, um dos
princípios basilares da Justiça do Trabalho é o equilíbrio das
relações de trabalho.

Mas não é só. Compete a Justiça do Trabalho, ou
competia, garantir que os direitos dos trabalhadores fossem

preservados, e o ingresso no judiciário com reclamações
trabalhistas poderia se dar de maneira verbal, ou seja, bastava
que o empregado narrasse os fatos para que se iniciasse um
processo, onde um Juiz do Trabalho diria se o Reclamante teria
direito ou não do que estava a requerer.

No final de 2016, o Presidente do Brasil, Michel Temer,
enviou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma
trabalhista, que passou por análise na Câmara dos Deputados
como o Projeto de Lei 6787/2016. Em abril do corrente ano,
foi apresentado um novo texto da reforma em comissão especial
da Câmara. Esse projeto, escrito pelo relator Rogério Marinho,
recebeu mais de 800 emendas – ou seja, muita coisa mudou
em relação ao projeto original de Temer. Ao todo, o projeto de
Marinho trouxe mais de 100 alterações para a CLT.

Como é de conhecimento geral, em abril de 2017, o
plenário da Câmara aprovou a reforma trabalhista, por 296
votos a favor e 177 contrários, sendo que a mesma, após análise
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e votação em
plenário, foi aprovado o texto da reforma pelo Senado, no dia
11 de julho, tendo a deforma trabalhista Reforma Trabalhista
entrado em vigor no último dia 11 de novembro.

Registre-se, por oportuno que o texto aprovado pelo
Senado é exatamente o mesmo que havia sido aprovado pela
Câmara em abril, apesar de alguns senadores terem sugeridos
diversas mudanças. TODAS FORAM REJEITADAS.

Talvez ainda seja cedo para analisarmos as
consequências dessa reforma feita às coxas, a fim de agradar
os empregadores, mas, temos certeza de que a aludida reforma
não visou, em momento algum, o trabalhador.

Ora, a razão de ser do direito do trabalho é de fácil
percepção: no entendimento jurídico, nunca existiu isonomia
nos contratos de trabalho, ou seja, jamais existiu igualdade
entre as partes do contrato, que no âmbito cível é um
pressuposto. O empregado é tratado como parte hipossuficiente
da relação, n’outras palavras, o trabalhador sempre será a parte
mais frágil do contrato empregatício.

Neste sentido, o Direito do Trabalho é regido em
conformidade com diversos princípios, dentre eles destacamos:
o princípio da proteção; o princípio da primazia da realidade;
o princípio da inalterabilidade contratual lesiva.

Em resumidas linhas, podemos dizer que O PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO, serve como garantia à parte hipossuficiente
da relação de trabalho e é subdividido em três outros
subprincípios, quais sejam: norma mais favorável, condição
mais benéfico e in dúbio pro mísero.

O subprincípio da Norma mais favorável garante ao
empregado, independente de lei específica, que a ele sempre
será aplicada a norma mais favorável. A norma mais favorável
significa que, mesmo que haja uma lei específica sobre o assunto
trabalhista em questão, se outra norma em qualquer âmbito
for mais vantajosa para o trabalhador, esta deve ser aplicada.

A condição mais benéfica, por sua vez, versa que, de
acordo com a Súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho,
havendo mudanças em cláusulas regulares por parte da
empresa, as mesmas só passarão a valer para os empregados
que forem admitidos após essas mudanças.

O In dubio pro misero é de simples entendimento, quer
dizer que se houver dúvida em relação a interpretação de
alguma norma ou quanto à validade de uma decisão, deve-se
sempre se inclinar para o lado do Reclamante (hipossuficiente).

O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE, em
síntese, versa que os fatos prevalecem sobre os ajustes formais.
Isso quer dizer, basicamente, que o que realmente existe na
relação de emprego, os fatos ocorridos valem mais do que
qualquer contrato, o que visa coibir a coação dentro do
ambiente trabalhista. A REALIDADE VALE MAIS DO QUE
QUALQUER DOCUMENTO!

Por fim, não menos importante, temos o PRINCÍPIO DA
INALTERABILIDADE CONTRATUAL LESIVA, que, em
resumo, veda as alterações contratuais que resultem em
prejuízo ao trabalhador.A Reforma Trabalhista que alterou

aproximadamente 100 (cem) artigos da C.L.T., mal saiu do
forno e já está demonstrando a sua verdadeira face. No primeiro
dia de vigência da nova lei do trabalho (11/11/2017), baseando-
se na deforma mesma, o Juiz José Cairo Júnior, da 3ª Vara do
Trabalho de Ilhéus (BA), condenou um trabalhador a pagar
R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) ao empregador por
ter considerado que HOUVE MÁ-FÉ NOS PEDIDOS DO
EMPREGADO. Vale ressaltar: em pleno sábado, o retro
mencionado Juiz do Trabalho, prolatou a sentença, olvidando-
se dos princípios narrados anteriormente.

O que relatamos acima não foi trazido a este artigo para
debate, mas, apenas para como uma informação, até porque
não nos debruçamos no aludido processo para podermos tecer
comentários profundos sobre o mesmo.

O que chama atenção, além da sentença ser proferida
em pleno sábado, no dia que a nova lei passou a vigorar, não
foi a celeridade do Magistrado, tampouco o teor da mesma,
mas o fato de ocorrer exatamente o que muitos juristas
indagavam e questionavam: o direito do trabalhador ao acesso
da Justiça.

Em recente pesquisa, feita pelo Estadão, apenas na
primeira semana de vigência da nova legislação, o número de
reclamações trabalhistas caiu 90% em relação à semana
anterior à reforma. Em relação à média do primeiro semestre,
a queda nas reclamações foi de 60%. Se for levada em
consideração apenas a semana anterior à entrada em vigor da
nova lei, essa queda é ainda mais drástica: chega a mais de
90%. “O resultado não surpreende o presidente da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
Guilherme Feliciano. Ele explica que a queda dos números era
esperada diante do grande movimento visto nos últimos dias
da antiga CLT”. (http://economia.estadao.com.br/noticias/
g e r a l , t o t a l - d e - a c o e s - t r a b a l h i s t a s - c a i - m a i s - d e -
90,70002089481).

Segundo o Presidente da Anamatra, muitos
trabalhadores entraram com ações na reta final da antiga CLT,
com o fim de garantir que o processo fosse julgado com base
nas regras antigas, tendo em vista que a interpretação da
maioria dos magistrados é de que os contratos encerrados no
período da CLT devem ser julgados pela legislação antiga.
Todavia, como visto, uma laranja podre pode estragar toda
doçura de um suco.

Como se vê, há uma grande incerteza no mundo jurídico
acerca da reforma em tela, ainda não se sabe como serão os
julgamentos daquelas ações que já estavam em trâmite, todavia,
como pôde ser observado, as novas reclamações serão julgadas,
querendo ou não, de acordo com a nova lei, o que,
consequentemente, vai inibir que muitos trabalhadores
ingressem no judiciário em busca dos seus direitos, com medo
de ao invés de receber o que lhe é devido, tenha que pagar custas
e honorários por não conseguir provar algo, dada a sua
hipossuficiência.

Neste momento, lembro-me da canção de Cartola, “O
mundo é um moinho”, precisamente os seguintes trechos:

“Ainda é cedo, amor
Mal começastes a conhecer a vida
Já anuncias a hora de partida
Sem saber mesmo o rumo que irás tomar.
Preste atenção, querida
Embora eu saiba que estás resolvida
Em cada esquina cai um pouco a tua vida
Em pouco tempo não serás mais o que és”.
Embora a aludida canção tenha sido feita em contexto

totalmente diferente, cai como uma luva para a Justiça do
Trabalho. Ainda é cedo para que tenhamos a dimensão dos
malefícios que a reforma irá trazer à sociedade brasileira, mas,
por outro lado, é de fácil constatação que EM POUCO TEMPO
NÃO SERÁS MAIS OU QUE ÉS!

Por Plácido Farias

Mosaic
Fertilizantes
conclui processo
de aquisição da
Vale Fertilizantes

A  Unidade da Mosaic é uma das maiores do polo de fertilizantes de Candeias

A Mosaic Fertilizantes, maior
produtora global de fosfata-
dos e potássio combinados,
concluiu o processo de aqui-
sição da Vale Fertilizantes,
anunciado em dezembro de
2016. A empresa amplia sua
posição como a maior produ-
tora mundial de fosfatados e
potássio combinados, com
cerca de 50% de seus funcio-
nários estrategicamente base-
ados no Brasil.

“Hoje damos início a
uma nova jornada de transfor-
mação para construir uma
empresa de agronegócio úni-
ca no mercado brasileiro –
que minera, produz, mistura
e distribui nutrientes e ajuda
o mundo a produzir os ali-

mentos de que precisa. Enca-
ramos essa jornada com uma
combinação única de ativos
valiosos e profissionais quali-
ficados”, diz Rick McLellan,
vice-presidente sênior da Mo-
saic Brasil.

A Mosaic Fertilizantes
passa a operar no mercado da
América do Sul com superfos-
fato (SSP), triplo superfosfa-
to (TSP), fosfato monoamôni-
co (MAP), fosfato dicálcico
(DCP) e cloreto de potássio
(KCl). A companhia também
expande sua atuação no mer-
cado de nutrição animal e pas-
sa a atuar em novos mercados,
comercializando produtos in-
dustriais, como gesso e ácido
sulfúrico.

A empresa passa a contar com
uma capacidade operacional
para produção de 27,2 mi-
lhões de toneladas de fosfato
concentrado e potássio, repre-
sentando 16,8 milhões de to-
neladas de fertilizantes fosfa-
tados e 10,4 milhões de tone-
ladas de potássio, respectiva-
mente.

Como parte da negoci-
ação inicial entre as partes,
Luciano Siani Pires, CFO da
Vale desde 2012, foi eleito
para fazer parte do Conselho
de Administração da Mosaic,
com atuação vigente a partir
desta segunda-feira. Antes de
seu papel atual, ocupou cargos
nas áreas de Planejamento Es-
tratégico, Recursos Humanos
e Governança na Vale S.A. e
também trabalhou na McKin-
sey & Company e no Banco

Nacional do Desenvolvimen-
to (BNDES). O Sr. Siani Pires
é brasileiro, e possui um MBA
em Finanças pela New York
University (Leonard N. Stern
School of Business), trazendo
ampla experiência em finan-
ças, mercado de capitais, es-
tratégia e fertilizantes ao Con-
selho de Administração da
Companhia.

Sobre a Mosaic Fertilizan-
tes

A Mosaic Fertilizantes é
a maior produtora global de
fosfatados e potássio combi-
nados. Com a missão de aju-
dar o mundo a produzir os ali-
mentos de que precisa, entre-
ga cerca de 27,2 milhões de to-
neladas de fertilizantes para
40 países. No Brasil, atua na
produção, importação, comer-

cialização e distribuição de
fertilizantes para aplicação em
diversas culturas agrícolas,
além do desenvolvimento de
produtos para nutrição ani-
mal e comercialização de pro-
dutos industriais. Possui uni-
dades, próprias e contratadas,
em dez estados brasileiros e
no Paraguai. Por meio do Ins-
tituto Mosaic, promove ações
de responsabilidade social na
grande maioria das localida-
des onde está instalada. A em-
presa também é controladora
do terminal portuário da Fos-
par, em Paranaguá.

Para mais informações,
visite www.mosaicco.com.br.
S i g a - n o s
no Facebook e LinkedIn.

Por Marina Lamardo

Edelman Significa

Copa Rede Ball
acontece em
São Francisco
do Conde

São Francisco do Conde vai
participar do Rede Ball
Cup - evento realizado pela
BB Soccer com a finalidade
de descobrir novos talentos
do futebol, através de um in-
tercâmbio entre equipes de
todo o mundo.

A Copa Rede Ball é, atual-
mente, um dos grandes tor-
neios de divisão de base da
América do Sul, na categoria
Sub-15.

Esse ano, o município de
São Francisco do Conde abri-
gará 08 equipes. E, além de
sediar jogos, vai promover o
encerramento da copa, que
teve início no último dia 17 de
janeiro, no Estádio Municipal
Otávio Junqueira Ayres.

São Francisco do Conde
vai sediar a categoria Sub-15
(meninos nascidos em 2003
e 2004). Ao todo serão 08
equipes.

O evento tem o apoio da
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e Es-
portes – SEDESE.
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Poder Público de SFC e
Comissão Salve o Convento
unem forças para
salvaguardar um dos
patrimônios do município

PATRIMÔNIO CULTURAL Comunidade Franciscana cria Comissão com o objetivo de salvar o Convento de Santo Antônio

Membros da Comissão Salve
o Convento - formado por re-
presentantes da sociedade ci-
vil e da Igreja Católica - jun-
tamente com os membros do
Poder Público Municipal, atu-
antes nas secretarias de Cul-
tura e de Turismo e da Defesa
Civil (órgão vinculado à SES-
COP), reuniram-se no último
dia 04 de janeiro com técni-
cos do IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional), em Salvador,
para tratar da atual situação
do Convento de Santo Antô-
nio.

A coletividade da causa da
comissão conta com o apoio
irrestrito da Prefeitura de São
Francisco do Conde, como fri-
sou a secretária de Turismo,
Ússula Flávia. “A formação
dessa comissão vem respaldar
o compromisso dessa gestão
com a preservação dos monu-
mentos culturais. Entende-
mos que devemos ser baliza-
dores dessa política pública e
com a força e o peso dessa ci-
dade a gente tem um apoio
muito maior. Essa é uma luta
antiga. Precisamos implantar

um plano norteador que ga-
ranta a perpetuação de espa-
ços como esse. O turismo vai
se dar a partir do momento
em que tivermos atrativos
confeccionados como produ-
tos e a garantia desses espa-
ços para as futuras gerações”.

Tombado pelo IPHAN, re-
centemente novas áreas do
Convento foram interditadas
pela Defesa Civil do municí-
pio, pelos riscos que vêm apre-
sentando ao patrimônio e às
pessoas que circulam ou mo-
ram no local. De acordo com
Bernardete Primo, da Gerên-
cia de Patrimônio da SECULT,
salvaguardar esse bem signi-
fica perpetuar a história e cul-
tura do Convento para as fu-
turas gerações. “Recuperar o
nosso convento é uma luta que
trazemos há muito tempo.
Como agora a sociedade civil
juntamente com a igreja ade-
riram a causa, vez que o mo-
numento é também de res-
ponsabilidade deles, a comis-
são buscou a ajuda do poder
público, através da Secretaria
de Cultura, para que pudésse-
mos unir forças diante dessa

causa e buscarmos soluções
através dos órgãos federais, os
quais são também responsá-
veis pela salvaguarda do mo-
numento”, declarou.

Para Valdelice Nascimen-
to dos Santos, conhecida
como Dona Dedeu,“faz-se ur-
gente a intervenção no monu-
mento”.  Ela que é coordena-
dora paroquial e franciscana
secular, além de membro da
Comissão Salve o Convento,
explicou como tudo se deu, até
esse momento. “Comunica-
mos a Frei Rogério, quando
recém-chegado de Pernambu-
co e que muito nos incentivou
para a formação da Comissão
Salve o Convento, que o
IPHAN já havia estado no
município para uma visita téc-
nica e estávamos aguardando
o retorno do órgão para se to-
mar as providências necessá-
rias. O objetivo é o de preser-
var o patrimônio, mas de ju-
nho para cá passou a piorar a
situação do prédio. O refeitó-
rio está desabando, o telhado,
que é o local celebrativo e tem
uma história incomensurável,
está se acabando todo”. Dona

Dedeu falou ainda sobre a for-
mação da comissão: “a Comis-
são Salve o Convento foi apre-
sentada dia 08 de dezembro,
na Festa de Nossa Senhora da
Conceição. A partir dessa ofi-
cialização, fizemos uma carta
aberta a comunidade expli-
cando tudo que estava acon-
tecendo e hoje temos 23 mem-
bros mais Frei Rogério. Fomos
de porta em porta explicar as
pessoas e em um curto espaço
de tempo coletamos 6.816 as-
sinaturas. Cada pessoa que
assinava dizia uma palavra de
estímulo, uma palavra de so-
frimento em saber como esta-
va o convento ou mesmo uma
palavra de alegria em saber
que alguém estava tomando a
iniciativa para preservar aque-
le patrimônio, porque ali está

o berço de nossa cidade, ali
surgiu São Francisco do Con-
de. Nós não estamos lidando
apenas com algo do ponto de
vista religioso, do catolicismo.
Nós estamos batalhando por
algo que faz parte do nosso
acervo municipal”, completou
emocionada.

Uma série de documentos
foi entregue aos técnicos do
IPHAN, Flor de Lis - coorde-
nadora técnica, que está atu-
ando como superintendente
interina do órgão e Luís Cláu-
dio Vargas, que deixaram pré-
agendada uma visita técnica
ao município franciscano.

Na oportunidade, uma
nova avaliação do monumen-
to será realizada, para quan-
tificar o valor necessário para
a realização das obras de re-

A força da Boa Vontade
que transforma vidas!

Solidariedade LBV agradece por
mais um ano de grandes conquistas

A Legião da Boa Vontade
(LBV) agradece a todos os
doadores, colaboradores,
voluntários, artistas, youtu-
bers, jornalistas, radialistas,
profissionais da mídia e ao
povo brasileiro pelo engaja-
mento e por apoiar as ações
socioeducacionais da Insti-
tuição no ano de 2017.

A força da Boa Vontade
mais uma vez se fez presen-
te e, graças à colaboração de
todos, a LBV alcançou a
marca de mais de um milhão
de quilos de alimentos não
perecíveis, arrecadados e en-
tregues em cestas, a mais de
50 mil famílias nas cinco re-
giões brasileiras, proporcio-
nando a elas um Natal mais
digno, feliz e sem fome.

Essa é apenas uma amos-
tra das muitas ações que a
LBV promove diariamente
em suas 82 unidades de
atendimento, as quais visam
o desenvolvimento social e

Fonte: Ascom LBV

Foto: Tatiane Oliveira

cuperação do convento. Esses
dados farão parte do projeto
que será elaborado para cap-
tação de verba junto ao Minis-
tério da Cultura.

Participaram da reunião
no IPHAN, Valdelice Nasci-
mento, José Raimundo Fon-
seca, Átila Santana, Albérico
da Conceição (Beto Blues) e
Noêmia Menezes, represen-
tantes da Comissão Salve O
Convento; Úrsula Flávia, Ber-
nadete Primo, Carlos do Ro-
sário, Honorina Gonçalves e
Cleidson Souza, representan-
tes do Poder Público Munici-
pal, além de Flor e Liz e Luiz
Cláudio Vargas, representan-
tes do IPHAN - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional.

Fonte: Secom / PMSFC

Casal de nordestinos agradece a Ação da Legião da
Boa Vontade, que ajuda famílias carentes do sertão

Ar-condicionado do carro no
verão: saiba tudo para
utilizá-lo da melhor maneira
No verão, o ar-condicionado é
um dos equipamentos mais
procurados para amenizar o
desconforto gerado pelas altas
temperaturas. Esse, inclusive,
é um dos itens que mais influ-
enciam na decisão de compra
de um carro. Porém, quando
não tomados os cuidados ne-
cessários, ele pode se tornar
um vilão para a saúde. O ar
frio é um dos responsáveis
pela incidência de doenças
respiratórias e pela prolifera-
ção de bactérias no ar. Por
isso, o equipamento pode ser
um causador de reações alér-
gicas por causa do resseca-
mento das mucosas do nariz,
predispondo pessoas às infec-
ções ou agravando doenças
pré-existentes.

Para garantir uma viagem
de carro confortável, diverti-
da e também saudável, o mo-
torista não deve abrir mão de
checar o estado do filtro que
compõe o sistema de ar-con-
dicionado. Esse é o responsá-
vel por filtrar as impurezas do
ar externo e do que circula in-
ternamente na cabine. Esse
processo reduz a quantidade
de partículas como poeira,
pólen, bactérias e fungos den-
tro do veículo. 

A Ford oferece dois tipos
de filtros em seus modelos: o
de pólen, que contém uma ca-
mada de microfibra altamen-
te eletrostática responsável
por reduzir a concentração de
resíduos desagradáveis; e o de
carbono que, além dessa ca-
mada, contém partículas de
carbono granular ativado, o
que impede a entrada não só
de fragmentos, mas também
de compostos orgânicos, dos
gases da exaustão e ozônio.

sustentável das famílias e
das comunidades onde vi-
vem, à melhoria da educação
e o combate à fome, à pobre-
za e ao analfabetismo, entre
outros desafios sociais.

Por isso, a todos que acre-
ditam neste trabalho huma-
nitário e de solidariedade,
que socorre populações em
situação de vulnerabilidade,
a LBV deseja um ano novo
vitorioso e os melhores vo-
tos de paz, saúde e realiza-
ções. Também convida a
continuar na luta “por um
Brasil melhor e por uma
Humanidade mais feliz”.

Acompanhe as ações da
LBV acessando o link http:/
/www.boavontade.com/pt/
natalpermanente ou nas re-
des sociais no Facebook, no
Youtube e no Instagram pelo
endereço “LBVBrasil”.

Dicas do especialista
Eduardo Pinto, supervisor

de Engenharia de Climatiza-
ção da Ford América do Sul,
dá algumas dicas para utilizar
o ar-condicionado da forma
mais proveitosa, com eficiên-
cia, conforto e economia de
combustível:

Manutenção do filtro: esse
é um fator essencial para que
todo o sistema funcione de
maneira adequada. O proces-
so de limpeza, ou até a troca
do filtro, deve ser realizado a
cada 20 mil quilômetros ou
dois anos. Já para os veículos
que circulam em regiões de
terra ou solos porosos, esse in-
tervalo de tempo deve ser me-
nor.

Evite a umidade excessiva:
minutos antes de chegar ao
seu destino, desligue o equipa-
mento e mantenha a ventila-
ção na velocidade máxima,
com a saída de ar voltada para
o painel e os pés. Também aci-
one o seletor de temperatura
no ar quente e mantenha a
ventilação no nível máximo
por cerca de dois minutos.
Esse processo ajuda a secar o
sistema de ar, evitando a umi-
dade que facilita a propagação
de micro-organismos maléfi-
cos.

Atenção ao manual do pro-
prietário do carro: é funda-
mental utilizar o manual do
proprietário, que serve como
guia ao usuário para melhor
utilização do ar-condicionado
em condições ambientais ad-
versas e seguir o cronograma
de manutenção periódica do
veículo.

“Ter um ar-condicionado
eficiente no veículo não é só
uma questão de conforto ou

conveniência, mas também de
segurança. Além de desemba-
çar os vidros e renovar o ar da
cabine, ele serve para evitar a
sonolência causada pelo calor
excessivo e deixar o motoris-
ta mais alerta”, conclui Eduar-
do Pinto.

Ford Brasil 
A Ford Motor Company

está estabelecida no Brasil
desde 1919, onde mantém as
marcas automotivas Ford,
Ford Caminhões e Troller e
uma estrutura de 11.500 em-
pregados e quatro fábricas,
além do Campo de Provas de
Tatuí. Para mais informações
sobre os produtos da Ford,
a c e s s e  h t t p : / /
www.ford.com.br.

Sobre a Ford Motor
Company

A Ford Motor Company é
uma empresa global com sede
em Dearborn, Michigan, EUA.
A empresa projeta, fabrica,
comercializa e presta serviços
pós-venda a uma linha com-
pleta de carros, picapes, SUVs
e veículos eletrificados da
Ford e veículos de luxo da Lin-
coln, fornece serviços finan-
ceiros através da Ford Motor
Credit Company e busca posi-
ções de liderança em eletrifi-
cação, veículos autônomos e
soluções de mobilidade. A
Ford emprega aproximada-
mente 203.000 pessoas em
todo o mundo. Para obter
mais informações sobre a
Ford, seus produtos e a Ford
Motor Credit Company aces-
se www.corporate.ford.com.

Fonte: ASCOM

Ford/Camaçari

As obras de construção do Covento de Santo Antônio ficaram prontas em 1649

Foto: Silvana

Amaral

No último dia 11 de janeiro, o
vereador e empresário Silvio
Correia comemorou ao lado
da família e de amigos mais
próximos, mais um ano de
vida.

Os colaboradores da Kes-
ton e familiares do aniversa-
riante, prepararam  uma sur-
presa para o vereador, que fi-
cou muito emocionado com a
recepção. “É sempre bom
agente ser lembrado pelos
amigos, não é todo dia que
agente faz aniversário, me sin-
to feliz por saber que tenho
amigos, colaboradores e fami-
liares que acreditam no nosso
trabalho”, comentou Silvio
Correia.

Eleito no ano passado para
o seu primeiro mandato na
Câmara de Vereadores, Silvio
Correia tem se destacado na
Casa Legislativa, por defender
os interesses das camadas
mais carentes do município,
reivindicando  ao Executivo
Municipal a realização de
obras e serviçosque possam
beneficiar essas comunidades.

Ele diz que continuará exe-
cendo o seu mandato com dig-
nidade, muito trabalho e de-
dicação. “Fui eleito pra isso”
prometeu o vereador Silvio
Correia.

Vereador
Silvio Correia
comemora
aniversário

Silvio Correia comemo-
rou, ao lado de amigos e
familiares, mais uma
data natalícia
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Conselheiro da OAB  alerta CNJ
para aumento de desembargadores

no Tribunal de Justiça Bahia
O conselheiro federal da OAB,
Fabrício Oliveira, se movi-
menta para que a entidade
tome providências junto ao
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) contra o aumento do
número de desembargadores
no Tribunal de Justiça da
Bahia (TJ-BA). “Isso é um
contrassenso. O maior proble-
ma do judiciário baiano está
na primeira instância, onde
faltam juízes e acumulam-se
processos, mas o TJ-BA insis-
te nessa medida absurda. O
próprio CNJ já determinou,
por meio da Resolução 104/
2014, que a prioridade deve
ser o primeiro grau”.

Fabrício aponta o Índice de
Atendimento à Demanda
(IAD), calculado pelo CNJ,
como uma prova do disparate
da decisão do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia. “O IAD do judi-
ciário baiano no primeiro grau
é o pior do Brasil. Dos novos
processos abertos anualmen-
te na primeira instância ape-
nas 78% são resolvidos. Os
22% restantes se amontoam
aos demais que não foram jul-

Prefeitura define o Calendário Oficial
de São Francisco do Conde em 2018

Com isso, ficam definidas as datas de feriados
nacionais, estaduais e municipais

A Prefeitura definiu através do
decreto 2262/2017, o Calen-
dário Oficial do Município de
São Francisco do Conde, Lei
Municipal Nº 485/2017 (art.
75, IX da Lei Orgânica Muni-
cipal, e o disposto na Lei Mu-
nicipal Nº 485/2017, com re-
dação alterada pela Lei Nº
504/2017). Com isso, ficam
definidas as datas que envol-
vem feriados nacionais, esta-
duais e municipais, bem como
a previsão de pontos faculta-
tivos para o ano de 2018. Po-
rém, outras datas poderão ser
decretadas como Ponto Facul-
tativo, visando sempre à eco-
nomicidade dos gastos públi-
cos. Entretanto, a regra não se
aplica às atividades desenvol-
vidas em serviços públicos es-
senciais ou que funcionam em
regime de plantão.
Além disso, a carga horária
poderá ser compensada com a
ampliação do horário de tra-
balho em dia anterior ou pos-

Santo Estevão marcará a chegada
do 1° Encontro de JetRecôncavo

As belezas naturais do bairro
de Santo Estevão, em São
Francisco do Conde, vão ser
um deslumbrante pano de
fundo para o 1° Encontro de
JetRecôncavo, realizado pela
Marina Jacob Sports, em con-
sonância com a Prefeitura,

através da Secretaria Munici-
pal de Turismo - SETUR. O
evento contará com a presen-
ça do vice-campeão mundial
de moto surf, Bruno Jacob.

O JetRecôncavo acontece
no dia 28 de janeiro de 2018,
saindo da Marina Píer Salva-

Santo Estevão entra no calendário do turismo náutico

dor - Enseada dos Tainheiros
– no bairro da Ribeira, e as
motos aquáticas seguem em
direção a Santo Estevão (São
Francisco do Conde). O traje-
to terá cerca de 1h.

“Sempre prestigio os even-
tos do automobilismo no mu-
nicípio e, então, surgiu a ideia
de colocar São Francisco do
Conde na rota do turismo ná-
utico baiano. Em conversa
com a secretária de Turismo,
Ússula Flávia, ela abraçou a
ideia e temos a proposta de
repetir o evento todos os ve-
rões. A cidade fica próxima a
capital baiana, o que nos per-
mite ir e voltar com seguran-
ça e ainda aproveitar o dia
com as paisagens, atrações
turísticas e culinárias”, expli-
cou o presidente da Federação
Baiana de Jet Sky, Miguel
Jacob.

Fonte: Jornal

Monitor Mercantil

Matéria publicada no

Boleim da AEPET

Determinar o preço do petró-
leo em moeda chinesa servirá
como um teste para aceitação
do iuan no mercado de com-
modities, que sempre foi de-
nominado em dólares norte-
americanos. O contrato futu-
ro do petróleo é o maior do
mundo, explicou ao jornal
MONITOR MERCANTIL
Hsia Hua Sheng, professor de
finanças internacionais na
FGV EAESP.

A partir de 18 de janeiro, a
Bolsa de Xangai negociará pe-
tróleo em iuan atrelado ao
ouro. Trata-se de um passo ge-
opolítico importante, pois
ameaça o petrodólar, um dos
fatores do poderio norte-ame-
ricano. O professor Sheng
lembra que não é a primeira
vez que um país desafia a mo-
eda dos Estados Unidos. A
Bolsa de Tóquio já tentou, mas
o negócio não prosperou.

A seu favor, a China conta
com o fato de ser o maior im-
portador de óleo do mundo,
com o apoio da Rússia e com
a possibilidade de o compra-
dor converter o petro-iuan em
ouro – chineses e russos estão
entre os dez maiores produto-
res do metal.

Rússia, Irã, Angola, Brasil
e Venezuela já aceitaram que
a China pague o petróleo im-
portado em iuanes, informa o
jornal La Libre Belgique (um
dos dois maiores jornais de
língua francesa da Bélgica).

Segundo Hsia Hua Sheng,
se a negociação de contrato fu-

Contratos de óleo em iuan começaram
a ser negociados no dia 18 de janeiro

Por Wellington Oliveira

Fabrício Oliveira diz que  faltam juízes nas comarcas

turo em iuan for bem aceita
por todos os agentes do mer-
cado futuro, esse seria um
passo fundamental para a Chi-
na estender o uso da moeda ao
restante do comércio interna-
cional, “reduzindo o poder
econômico do dólar”.

Indagado sobre em quan-
tos anos efetivamente a China
será a economia mais podero-
sa do planeta, Sheng respon-
deu que “é difícil de saber.
Pois isso depende não só cres-
cimento da China, mas tam-
bém do crescimento america-
no. Muitos economistas falam
em 2030”.

Repercussão mundial
Na Europa os analistas

qualificam a investida da Chi-
na de enorme “golpe contra a
dominação mundial do dólar.
O petro-iuan, como é chama-
do, é um de “golpe de canhão’’
para os investidores que não
prestaram atenção aos planos
chineses, na opinião de Adam
Levinson, diretor da empresa
Graticule Asset Management
Asia (empresa de ativos), en-
trevistado pela Bloomberg.

O governo chinês já havia
anunciado sua intenção de
lançar algo nesses moldes.
Negociar petróleo no merca-
do futuro de Xangai com con-
tratos atrelados ao ouro per-
mitirá aos parceiros comerci-
ais da China pagar com ouro
ou converter o iuan em ouro
sem necessidade de guardar o
dinheiro em ativos chineses

ou de converter em dólar nor-
te-americano.

O novo índice deverá per-
mitir aos exportadores, tais
como Rússia, o Irã ou a Vene-
zuela, evitar as sanções norte-
americanas vendendo petró-
leo em iuan. Segundo Levin-
son, o novo contrato poderá
servir de ferramenta de cober-
tura para as empresas chine-
sas e garantir os planos maio-
res do governo visando à uti-
lização da moeda nacional
dentro das regras comerciais.

Para o analista, as empre-
sas chinesas poderão tornar-
se as primeiras investidoras
na oferta pública inicial da gi-
gante petrolífera Saudi Ara-
mco, estatal da Arábia Saudi-
ta. Ao mesmo tempo, alguns
analistas são céticos a propó-
sito desse plano ambicioso da
China de criar o seu próprio
índice de referência.

Alguns analistas acreditam
que há risco de impacto sobre
as taxas de câmbio entre as
principais divisas no mundo,
segundo o periódico francês
de economia DAF Magazine.
Como o valor do dólar é deter-
minado pelo jogo de oferta e
demanda, o processo de “des-
dolarização” da economia
mundial poderá reduzir a de-
manda pela moeda verde e fa-
zer diminuir o seu valor.

terior a folga, por 01h (uma
hora), caso seja definido as-
sim.
Confira as datas: 1º de janei-
ro, Confraternização Univer-
sal (feriado nacional); 28 de
janeiro, São Gonçalo - Padro-
eiro do Município (feriado
municipal); 12 de fevereiro,
Carnaval (ponto facultativo);
13 de fevereiro, Carnaval
(ponto facultativo); 14 de fe-
vereiro, Quarta-feira de Cin-
zas (ponto facultativo); 29 de
março, Quinta-Feira Santa
(ponto facultativo); 30 de
março, Paixão de Cristo - Sex-
ta-Feira Santa (feriado muni-
cipal); 21 de abril, Tiradentes
(feriado nacional); 30 de abril,
segunda-feira antes do feria-
do de 1º de maio (ponto facul-
tativo); 1º de maio, Dia Mun-
dial do Trabalho (feriado na-
cional); 31 de maio, Corpus
Christi (feriado municipal); 1º
de junho, sexta-feira após o
feriado de Corpus Christi

(ponto facultativo); 29 de ju-
nho, Data Maior da Cidadania
Franciscana (feriado munici-
pal); 02 de julho, Consolida-
ção da Independência (feria-
do estadual); 07 de setembro,
Independência do Brasil (feri-
ado nacional); 04 de outubro,
São Francisco de Assis (feria-
do municipal); 05 de outubro,
sexta-feira após o feriado do
Dia de São Francisco de Assis
(ponto facultativo); 12 de ou-
tubro, Nossa Senhora Apare-
cida (feriado nacional); 02 de
novembro, Finados (feriado
nacional); 15 de novembro,
Proclamação da República
(feriado nacional); 16 de no-
vembro, sexta-feira após o fe-
riado do Dia da Proclamação
da República (ponto faculta-
tivo); 24 de dezembro, véspe-
ra de Natal (ponto facultati-
vo); 25 de dezembro, Natal
(feriado nacional); 31 de de-
zembro, véspera do Ano Novo
(ponto facultativo).

As bacias hidrográficas dos
rios Pojuca, Subaé e Para-
guaçu receberão investi-
mentos da ordem de R$ 2,8
milhões para recuperação
florestal em Áreas de Preser-
vação Permanente (APP). A
ordem de serviço, no valor

Governo assina ordem de serviço
para recuperação de nascentes dos
rios Pojuca, Subaé e Paraguaçu

Fonte: SECOM / BA

de R$ 500 mil, para início
imediato dos trabalhos foi
assinada na tarde desta
quarta-feira (10) no gabine-
te da Secretaria de Infraes-
trutura Hídrica e Saneamen-
to (Sihs). As atividades serão
realizadas mediante convê-

nio estabelecido entre o Mi-
nistério do Meio Ambiente
(MMA) e a Sihs, vencedora
do edital para utilização dos
recursos do Fundo Nacional
do Meio Ambiente.

A implementação do pro-
jeto abrangerá uma área de

806 hectares para um total
de 252 nascentes, contem-
plando as ações de plantio de
mudas, semeadura e/ou cer-
camento de nascentes. To-
das as intervenções progra-
madas para o desenvolvi-
mento do trabalho terá um
horizonte de ação que se es-
tenderá até janeiro de 2021.
As áreas selecionadas estão
localizadas nos municípios
de Araçás, Catu, Feira de
Santana, Santo Amaro, Mor-
ro do Chapéu, Lençóis e Pal-
meiras. “O ponto de partida
estratégico inclui ainda a
preservação da estabilidade

geológica, biodiversidade,
geração de trabalho e ampli-
ação do bem-estar da popu-
lação que vive no entorno
das APP´s”, esclareceu o se-
cretário Cássio Peixoto.

As etapas preliminares
componentes da atividade
consideram as seguintes fa-
ses: Divulgação do Projeto;
Mobilização de beneficiários
diretos, incluindo a assina-
tura de termos de compro-
misso, coleta de dados e ca-
dastramento dos beneficiári-
os no Cadastro Ambiental
Rural (CAR) / Cadastro Es-
tadual Florestal de Imóveis

Rurais (Cefir), que conduzi-
rão ao diagnostico do imóvel
rural, bem como ao georre-
ferenciamento das nascen-
tes. “Todas estas etapas vêm
associadas à realização de
ações de educação ambien-
tal, elaboração de projetos
definidores do escopo das
intervenções e de estudos re-
gionalizados que subsidia-
rão a elaboração do Plano
Regional para Pagamento de
Serviços Ambientais -
PSA’s”, complementou Pei-
xoto.

gados em anos anteriores. É
uma verdadeira bola de neve”.

O conselheiro federal da
OAB informa ainda que o de-
sempenho do segundo grau na
Bahia, ao contrário, está entre
os melhores do país. “É o séti-
mo melhor IAD. 109% dos
processos que chegam anual-
mente à segunda instância
baiana são resolvidos. Isso sig-
nifica que todos são concluí-
dos no ano de entrada e tam-
bém parte daqueles que com-
põem o acervo do passado”.

Para Fabrício, não tem ca-
bimento aumentar em mais 10
o número de desembargado-
res, quando é satisfatório o
atendimento no segundo
grau. “É evidente que o maior
problema está no primeiro
grau onde a população e os
advogados sofrem com o caos
causado pela carência de juí-
zes. Se tiver de ser ampliada,
então que seja a quantidade de
magistrados na primeira ins-
tância”.
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ALUGO GALPÕES EM CANDEIAS

Galpão com: 600 m² com escritório e banheiro
e área externa para estacionamento para carga e
descarga de 700 m².

GALPÃO com: 360m² com escritório e banhei-
ro com área de estacionamento para carga e des-
carga de 700 m² São modeláveis, podendo
ser modelado conforme a necessidade do cliente.

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

Projeto da Ford ajuda a ter o melhor
sorriso na terceira idade

Fonte e Foto: Ascom/Ford

Já é senso comum o entendi-
mento de que sorrir faz bem
para a vida e para a autoesti-
ma das pessoas. Mais ainda,
um sorriso saudável pode ter
uma relação direta com a saú-
de do corpo e torna-se ainda
mais importante para o públi-
co de idosos, que nem sempre
tem fácil acesso aos cuidados
odontológicos necessários.
Pensando nisso, a Ford pro-
moveu o atendimento de 58
moradores da Associação de
Amparo ao Idoso – Lar do
Carmo, em Dias D’Ávila, e do
Abrigo São Francisco de Assis,

em Camaçari (BA), nos meses
de novembro e dezembro.

As ações visaram à melho-
ria dos hábitos de vida dos
idosos, que possuem alta re-
corrência de cárie e de doen-
ças periodontais, além de alto
índice de ausência parcial ou
total de dentes. Foram reali-
zados levantamento epidemi-
ológico para identificação das
principais necessidades do
público, atividades educati-
vas, medidas de prevenção e
promoção da saúde bucal e
atendimento clínico odontoló-
gico, além de oficinas de sen-

sibilização, autoestima e valo-
rização da vida.

No início do atendimento,
pôde-se observar que a maio-
ria dos idosos tinha higiene
bucal deficiente. Os resultados
dos exames realizados revela-
ram a necessidade de trata-
mento clínico odontológico,
como extrações. No total, fo-
ram feitos 296 procedimen-
tos, entre os quais restaura-
ção, profilaxia e controle de
placa.
Autoestima

O projeto contou também
com ações de Responsabilida-

de Social, que incluíram ativi-
dades de acolhimento, com o
uso de dinâmicas interativas
que tinham como meta esti-
mular os idosos a exteriorizar
seus sentimentos e elevar a
autoestima. Além disso, eles
foram sensibilizados para a
necessidade de ter cuidados
com a higiene bucal para au-
mentar seu bem-estar.

“Ficamos felizes por estar
ao lado de vocês, que animam
a gente, nosso ambiente e nos-
sa casa. Continuem fazendo
isso sempre, nos dando ale-
gria”, afirmou Gaudêncio Ro-
drigues Soares, 85 anos, do
Abrigo São Francisco de Assis.

Para a enfermeira Maria
Sirleide Lima, do Lar do Car-
mo, o projeto foi muito bom
por ter oferecido um trata-
mento odontológico de quali-
dade. “O maior benefício foi
proporcionar a higiene bucal,
que eles não tinham. Com
isso, foi possível passar para
os cuidadores a importância
da saúde bucal dos idosos”,
disse.

Além dessa ação realizada
para o público de idosos, a
Ford mantém o Programa
Odontomóvel nas escolas,
atendendo crianças e jovens
de 2 a 15 anos nos municípios
de Camaçari e Candeias. Des-
de a implantação desse proje-
to, já foram realizados cerca
de 41 mil procedimentos, be-
neficiando 15 mil alunos da
rede pública.

Além da promoção da saúde bucal, o projeto tem como objativo resgatar
a auto estimas de pessoas da terceira idade

Pela primeira vez no municí-
pio, aconteceu o Festival de
Arte-Educação de São Fran-
cisco do Conde - VoArte, um
grande evento que apresentou
para a sociedade, os resulta-
dos das ações pedagógicas de-
senvolvidas em todas as uni-
dades escolares no ano letivo
de 2017.  Para isso, os alunos
da Rede Municipal de Ensino
se utilizaram de linguagens
artísticas, transformando a
cidade em um grande palco,
durante os dias 15, 16 e 17 de
janeiro. As apresentações
aconteceram nos seguintes lo-
cais: Largo Maria do Benzê,
Mercado Cultural, quadra es-
portiva da orla e Câmara Mu-
nicipal de Vereadores.

Literatura, Música, Dança,
Artes Visuais, Cinema e Tea-
tro são as linguagens com as
quais os estudantes expressa-
ram os conhecimentos adqui-
ridos a partir da proposta do
VoArte, projeto inovador de-
senvolvido pela Secretaria
Municipal da Educação – SE-
DUC, que consiste em estimu-
lar a leitura, através da utili-
zação de recursos e metodolo-
gias das linguagens artísticas,
em diálogo com as demais áre-
as integrantes do Currículo da
Rede Municipal de Ensino. O
VoArte se fundamenta em
dois momentos, uma fase de
preparação, com os alunos em
sala de aula, e a etapa de apre-
sentação dos trabalhos para a
comunidade, denominada
Voartear, que no ano passado
aconteceu nos meses de se-
tembro e dezembro.

Desse modo, o Festival de
Arte-Educação de São Fran-
cisco do Conde é a culminân-
cia do VoArte e uma versão
ampliada do Voartear, com o
resultado final de toda produ-
ção artística desenvolvida du-

rante esse projeto, que tem se
destacado em congressos e
simpósios de educação nacio-
nais e internacionais, pelo seu
caráter ousado. Os quatro es-
paços onde ocorreram o festi-
val também estão sendo cha-
mados de Voartear.

Há que se frisar que todos
os trabalhos desenvolvidos
pelos estudantes tiveram
como inspiração a leitura de
obras literárias relacionadas
ao tema do ano letivo 2017 -
 A dimensão histórica do Bra-
sil: nuances e matizes
que influenciaram a formação
do povo brasileiro entre a his-
tória contada e os
registros históricos e as carac-
terísticas da comunidade lo-
cal. Todos os segmentos de
ensino foram contemplados
durante o Festival de Arte-
Educação, incluindo a Educa-
ção de Jovens e Adultos –
EJA, ainda contando com a
participação dos universitári-
os, através do Programa de
Apoio ao Universitário San-
franciscano – PROUNIFAS.
Também compõe a ampla pro-
gramação, em anexo, mostras
do Programa de Atenção,
Acompanhamento Pedagógi-
co e Psicossocial a Alunos e
Professores – PROAP e das
gerências de Nutrição e Meio
ambiente, entre outros.

O Festival de Arte-Educa-
ção de São Francisco do Con-
de - VoArte teve a participa-
ção do prefeito Evandro Al-
meida, bem como de demais
autoridades municipais. Esse
grande espetáculo promovido
pela Educação do município
mobilizou toda a comunidade
franciscana, e região do Re-
côncavo Baiano, para festejar
a aprendizagem através da
ferramenta revolucionária
que é a arte.

Fonte : Ascom

Seduc/PMSFC

Festival de Arte-
Educação de São
Francisco do Conde –
VoArte

CDL realizou sorteio da campanha
“Natal de Luz Candeias” 2017
A Praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes foi o palco, no último
dia 14 de janeiro, do sorteio da
campanha Natal de Luz Can-
deias 2017, promovida pela
Câmara de Dirigentes e Lojis-
tas (CDL), com apoio da Pre-
feitura Municipal. O evento
teve entre os atrativos de sua
programação, o show da can-
tora Ariany Azevedo, e a dis-
tribuição de 60 cestas básicas
arrecadas pela campanha a
instituições filantrópicas do
município, além do tão espe-
rado sorteio de prêmios, que
este ano sorteou 2 Smart TVs
e 1 automóvel Renault Kwid.

A iniciativa da CDL Can-
deias, que chegou à sua 13ª.
edição, visa incrementar as
vendas de final de ano no co-
mércio local. A campanha de
2017 contou com a participa-
ção de mais de 100 estabele-
cimentos dos mais variados
setores, oferecendo os cupons
que davam direito a concorrer
ao sorteio. A campanha 2017
superou a edição passada no
número de cupons na cabine
de sorteio, 530 mil cartelas.

Satisfeita com o resultado
da campanha, a Presidente da
CDL, Ana Paula Cordeiro
França, agradeceu o apoio das

lojas participantes, principal-
mente aos patrocinadores,
que mais uma vez viabiliza-
ram o evento. “Agradeço a
Prefeitura pelo apoio, que foi
indispensável, a diretoria
CDL, que é de extrema impor-
tância para a concretização da
campanha e a todos que cola-
boraram. O sonho é realizado
com muita responsabilidade,

continuem acreditando na
campanha da CDL”, apelou
Ana Paula.

O Secretário de Governo,
Jarinho Silva, esteve no even-
to representando o Prefeito,
Dr. Pitágoras. “O ano que pas-
sou foi de muita dificuldade
para todos, em Candeias não
foi diferente. O
Prefeito colaborou da melhor
forma possível para que o
evento fosse realizado. Para-
béns Paulinha e toda a direto-
ria da CDL e parabéns ao povo
de Candeias que acreditou no
projeto da CDL”, destacou Ja-
rinho.

Além do apoio da prefeitu-
ra de candeias, a CDL contou
com o patrocínio da PHL Base
de Combustíveis, Larco Distri-
buidora de Combustíveis,
Fama Móveis, Lojas Impacto
Calçados e Confecções e Gru-
po Real Calçados.

Além do secretário de Go-
verno, Jario Silva, prestigia-
ram o evento, o secretário de
Cultura, Cassio Vinicius, o se-
cretário de Emprego e Renda,
Junior CCA e o Secretário de
Administração, Carlos Gue-

des. Uma grande multidão lo-
tou a praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes Para acompa-
nhar o sorteio de mais uma
campanha Natal de Luz Can-
deias, organizada pela Câma-
ra de Dirigentes Lojistas.

Concorreram ao sorteio os
consumidores que realizaram
compras a partir de R$50,00,
nas lojas credenciadas, de 12
de dezembro a 13 de janeiro de
2018 e preencheram o cupom
da campanha respondendo a
pergunta: Qual comércio que
vende tudo do bom e do bara-
to?

Os ganhadores da campa-
nha Natal de Luz 2017 foram:
Antônio Lapa Machado, clien-
te da Impacto Confecções,
morador da Nova Candeias,
que levou uma Smart TV; Caio
César Barbosa de Oliveira,
comprou na Planeta confec-
ções, residente em São Sebas-
tião do Passé, que ficou com a
outra Smart TV e o sortudo
Aryon Chiclousky Moreira da
Fonseca, aluno da Academia
Quality Vitta, morador da Ca-
roba/Candeias, que ganhou o
Renault Kwid.

A Presidente da CDL, Ana Paula , entregou as chaves do Kwid Ayron Chiclousky

O secretário de Governo, Jarinho, participou do sorteio
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Fonte: Ascom/PMC

Foi realizado último dia 16 de
janeiro, no auditório da Câ-
mara Municipal de Candeias,
a certificação Profissional de
39 alunos participantes do
Programa Qualifica Bahia, ini-
ciativa da Secretaria Estadual
do Trabalho, Emprego, Renda
e Esporte- SETRE, com recur-
sos do Fundo Estadual de
Combate e Erradicação da
Pobreza- FUNCEP e executa-
do pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial- SE-
NAI, que também conta com
a parceria da Prefeitura por
meio da Secretaria Municipal
de Emprego e Renda.

Fonte e foto:

Ascom / PMC

39 estudantes de Candeias recebem
certificados do Programa Qualifica Bahia

O evento contou com a
participação do Prefeito Dr.
Pitágoras, da Secretária Esta-
dual do Trabalho, Emprego,
Renda e Esporte (SETRE),
Olivia Santana, do Secretário
de Justiça, Direitos Humanos
e Desenvolvimento Social
(SJDHDS), Carlos Martins,
Gerente da Unidade SENAI
Candeias, Eligiane Góis, se-
cretários municipais e outras
autoridades.

O prefeito Dr. Pitágoras
parabenizou os a l u n o s
presentes, destacando a força
de vontade dos 39 concluintes
dos cursos de Soldador e Do-

ces & Salgados, que a pesar da
crise aproveitou o momento
para ampliar os horizontes e
se profissionalizar. “ Este é o
verdadeiro papel da nossa ges-
tão que busca oportunizar
possibilidades de, cada vez
mais, qualificar os candeen-
ses”, pontuou Pitágoras.

A Secretária de Estado,
Olivia Santana, enfatizou a
importância do Programa,
que já profissionalizou mais
de 900 pessoas e do investi-
mento do Governo do Estado,
em mão de obra especializada,
por meio de qualificações so-
ciais e profissionais, como é o

caso do Programa Qualifica
Bahia. “Sempre digo aos jo-
vens do Qualifica Bahia que
eles não podem se contentar
com um certificado de um cur-
so básico profissionalizante.
Este é apenas um passo, um
estímulo para que eles bus-
quem estudar mais”, lembrou
Olivia.

De acordo com secretário
de Justiça, Direitos Humanos
e Desenvolvimento Social
(SJDHDS), Carlos Martins, “O
Governo da Bahia tem inves-
tido em qualificações profissi-
onais, o que leva oportunida-
de e esperança para jovens em
vulnerabilidade social. Me
alegro e me emociono em fa-
zer parte desse trabalho que
transforma vidas”, salientou o
titular da SJDHDS.

Nesta etapa do programa,
foram disponibilizadas 2.080
vagas em 55 municípios, sen-
do que em Candeias foram
formadas duas turmas, uma
na linha produtiva de alimen-
tos, com o curso de Doces &
Salgados e o outro na linha
produtiva de Metal e Mecâni-
ca, com o curso de soldador,
totalizando assim 40 vagas
para os munícipes.

Os alunos dos cursos de doces & salgados e de soldador receberam Certificados

Caixa prevê entrega do MCMV
da Areia para Abril de 2018
A Caixa Econômica Federal
prevê entregar em abril de
2018, os apartamentos do
programa Minha Casa Minha
Vida, que estão sendo cons-
truídos  no bairro da Areia. O
local sofreu uma invasão com
atos de vandalismo, causando
diversos prejuízos, o que oca-
sionou em um atraso na con-
clusão das obras, que deveri-
am ser entregues no ano pas-
sado.

As ligações de água e
energia ainda não foram colo-
cadas, pois atendem ao prazo
estabelecido antes do repasse
aos contemplados, o que de-
verá acontecer nos próximos
dias. A Prefeitura segue reali-
zando reuniões mensais com
a Caixa Econômica Federal,
acompanhando todos os pas-

Os apartamentos devem ser entregues no mês de abril

sos do processo para a entre-
ga dos imóveis.

Os contemplados serão
comunicados através dos con-
tatos informados no ato de
sua atualização cadastral, bem
como, através dos veículos de
imprensa. O prazo para lega-
lização cartorial é de 60 dias,

a partir da data de entrada por
conta da empresa.

A Secretaria de Obras e
Infra Estrutura vai iniciar em
janeiro as vistorias nos prédi-
os, para dar o Habite-se que é
autorização para os morado-
res receberem suas casas.

O Braseiro

Rua 13 de Maio, 1º Andar - Esquina com a rua Santo
Antônio Fone: (71) 3601-0687 - Candeias-Bahia

*PRATOS DELICIOSOS *MASSAS
*CHURRASCOS*SALADAS

*SUCOS*SOBREMESAS

RESTAURANTE

A melhor comida a quilo da região

SESP inicia operação chuva

Abdias Alves

O Candeeiro Leia, anuncie e divulgue

A prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos – SESP,
com o objetivo de prevenir as
consequências causadas pelas
chuvas nos últimos anos no
município, iniciou no último
dia 15 de janeiro, a tradicional
Operação Chuva, que atende
ocorrências nas localidades de
consideradas em situações de
risco espalhadas pela cidade.

A operação consiste em
manter a limpeza de bueiros,
canais e córregos, preparando
essas áreas para receber as
fortes chuvas, que tradicional-
mente atingem o recôncavo
entre os meses de março e ju-
lho, durante o inverno.

A Defesa Civil, departa-
mento vinculado, a Secretaria
de Serviços Públicos – SESP,
disponibiliza seus profissio-
nais para antecipar as ações de
limpeza tanto manual, como
através de equipamentos es-
pecíficos, na expectativa de
evitar alagamentos, desliza-
mento de terras e até desmo-
ronamento de imóves, como
aconteceu recentemente.

Para o coordenador da De-
fesa Civil, Everton Souza, an-
tecipar estas ações significa
possibilitar um inverno com
mais tranquilidade para as
pessoas que moram nas áreas
de riscos e estão sujeitos aos
eminentes de alagamentos e
suas consequencias.

O prefeito Dr Pitágoras vi-
sitou algumas das áreas de ris-
cos no último ano e observou
de perto a necessidade de uma
atenção redobrada da admi-
nistração pública afim de evi-
tar os possíveis alagamentos
na sede e nos distritos da zona
rural.

De acordo como o secretá-
rio Valdir Cruz, famoso por ele
mesmo ir nas áreas afetadas e
“meter a mão na massa”, esse
ano a Operação Chuva terá
uma estrutura capaz de aten-
der as necessidades dos mora-
dores que estão nas áreas de

risco. “Prevenir é muito me-
lhor do que remediar e vamos
fazer um grande trabalho de
prevenção para tentar evitar
danos à população”, informou
o titular da SESP.

A população que mora nas
áreas vulneráveis deve entrar
em contato com a Defesa Ci-
vil através do número 199,
sempre que perceber um ris-
co geológico, como desliza-
mento de terra ou risco de de-
sabamento de imóvel.

A Operação Chuva esse
ano deve seguir até o próximo
mês de Agosto.

O secretário Valdir Cruz esteve na Guarda Municipal
de Salvador, para buscar informações sobre o papel
da instituição em casos causados pelas chuvas

A Ford revelou esta semana no
Salão de Detroit, nos EUA, o
Mustang BullitTM de terceira
geração que comemora os 50
anos do modelo original pro-
tagonista de uma das perse-
guições mais famosas da his-
tória do cinema, no filme
“Bullitt”, com Steve McQueen.
A sequência eletrizante de
quase 10 minutos pelas ruas
de São Francisco, na Califór-
nia, impulsionou a mística do
esportivo verde escuro que
acabou dando origem a séries
especiais.

O filme “Bullitt” es-
treou em 1968 e, com o pas-
sar do tempo, se tornou um
clássico. Seu sucesso levou a
Ford a criar, em 2000, um
conceito do Mustang inspira-
do no modelo. A resposta do
público foi tão positiva que ele
acabou sendo lançado no ano
seguinte em edição limitada
de cerca de 6.500 unidades.

Herdeiros do ator Ste-
ve McQueen colaboraram com
a Ford no design dessa série
especial, que era equipada
com um motor V8 de 4,6 li-
tros, com potência de 265 cv e
42 kgfm de torque.
Em 2008, a Ford lançou a se-
gunda edição do Mustang

Bullitt, comemorando os 40
anos do filme. Como o origi-
nal visto na tela, o carro se
destacava pelo estilo despoja-
do, dispensando emblemas e
até o ícone do cavalo na grade
dianteira, assim como spoilers
e as clássicas entradas de ar
nas laterais. Seu motor V8 de
4,6 litros trazia 50 cavalos adi-
cionais de potência e 2,8 kgfm
a mais de torque.

A terceira geração do
Mustang BullitTM será vendi-
da em edição limitada a par-
tir de meados deste ano nos
Estados Unidos, com motor
V8 5.0 de mais de 480 cv e tor-
que  de 58 kgfm. O carro foi
apresentado no Salão de
Detroit por Molly McQueen,
neta de Steve McQueen, que
estrelou também um vídeo de
divulgação.

Outra surpresa na apre-
sentação foi a exibição do
Mustang GT 1968 original do
filme, cujo paradeiro ficou ig-
norado durante quatro déca-
das até ser recentemente loca-
lizado e restaurado. Seu dono
atual herdou a relíquia do pai
e teve a honra de dirigir o car-
ro no palco durante o evento.

Os 50 anos do Mustang
Bullitt, clássico da Ford
que nasceu no cinema

Fonte: Ascom / Ford Camaçari
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AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

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

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

  Convênio

PETROBRAS

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Condomínio Residencial
Quintas do Barão

Um lançamento da Quintas do Barão
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

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

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

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

Vem aí o mais moderno e aconchegante Condomínio Residencial
da Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo Bahiano!

O Condomínio Quintas do Barão, é fruto dos sonhos do Ilustríssimo  Sr.
Walfredo Barão Mello Teixeira.

Homem de personalidade forte, perseverante, costumes simples,
honestidade ilibada  e grande visão empreendedora.

Seu objetivo é promover ao Município de Candeias, uma oportunidade de
crescimento sustentável, proporcionando aos cidadãos um novo modelo de

moradia, que disponha de estrutura, segurança e qualidade de vida.
Um empreendimento do porte e magnitude que o povo de Candeias e

Região merecem. Um Bairro Planejado. Você vai se surpreender. Aguarde!

#Peças para todas as marcas de veículos
#Baterias #Extintores #Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas VENHACONHECER

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

Os melhores preços da cidade

Georgem Luiz Moreira da Silva
CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
 FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar
Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Ba.

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

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

LOUÇAS SANITÁRIAS - TUBOS & CONECÇÕES - PISOS -
AZULEJOS & REVESTIMENTOS - MATERIAIS HIDRÁULICOS
& ELÉTRICOS MASSAS - TINTAS - FERRAGENS EM GERAL

  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377 / Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-3110 - Candeias-Bahia

Duas lojas para melhor servir ao cliente de Candeias e Região


