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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Crianças da LBV participam de ação

ambiental no Parque Ecológico

As crianças da LBV ficaram empolgadas e se diverti-
ram no Parque Ecológico de Vilas do Atlântico

Crianças atendidas pela
Legião da Boa Vontade
(LBV), em Itinga/Lauro
de Freitas, participaram
no último dia 21 de setem-
bro, de atividades ambien-
tais no Parque Ecológico
de Vilas do Atlântico.

A iniciativa foi em co-
memoração ao Dia da Ár-
vore e teve o objetivo de
despertar nas crianças as-
sistidas pela LBV, o cuida-
do com o Meio Ambiente
e a consequente presenva-
ção da natureza.

Durante a visita os pequenos fizeram desfile com roupas feitas de

materiais recicláveis e plantaram mudas de árvores frutíferas.

Vereador
Silvio Correia
promove festa
para as
crianças do
Sarandy

Prefeitura
anuncia o
lançamento
do Portal do
Servidor

Candeias vai
ganhar uma
nova CLIMA

O prédio da CLIMA ganhará mais um pavimento

CDL de
Candeias
disponibiliza
o “SPC Avisa”
A CDL Candeias conta com
mais um produto que vai au-
xiliar você na prevenção de
fraudes e constrangimentos,
trata-se do SPC Avisa, um ser-
viço que disponibilizará infor-
mações sempre que seu CPF
ou CNPJ for utilizado.

No SPC Avisa, o cliente
terá suas informações monito-
radas nas alterações nos da-
dos cadastrais; alerta de docu-
mentos; crédito concedido;
consultas realizadas ao seu
documento; inclusão ou ex-
clusão de registro na Serasa;
anotações no CCF; ações (SPC
Avisa Plus); protestos (SPC
Avisa Plus); participações em
empresas (SPC Avisa Plus).

De acordo com Eliana
Belo, diretora executiva da
entidade, o “SPC Avisa” vai
proporcionar aos seus usuári-
os muito mais segurança nes-
ses tempos em que muitas
fraudes são cometidas por cri-
minosos que utilizam docu-
mentos de outras pessoas.

Dentro de poucos dias, a po-
pulação de Candeias e dos de-
mais municípios da região,
que utilizam os serviços médi-
cos prestados há mais de qua-
renta anos pela Clínica Maria
Albano, serão contemplados
com uma nova CLIMA.

Neste ano, em que a CLI-
MA está comemorando quatro
décadas de fundação, a dire-
toria está fazendo uma gran-
de ampliação, com a constru-
ção de mais um pavimento,

onde vão funcionar a parte
administrativa da empresa,

além de amplos apartamentos
para internação.

Fábrica de colchões será instalada em SFC

O prefeito Evandro exibe a Escritura Pública de doação
do terreno onde será constuía a fábrica da Biflex

O prefeito de São Francisco do
Conde, Evandro Almeida, as-
sinou no último dia 16 de ou-
tubro, a Escritura Pública de
doação modal para que a fábri-
ca de colchões Biflex instale
uma unidade na cidade, no
bairro da Baixa Fria.

Em contra partida, a em-
presa se comprometeu em
construir no distrito de Caípe
uma creche, como forma de
agradecimento pela implanta-
ção da fábrica em São Francis-
co do Conde.
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Devido ao intenso tráfego pesado, a BA 522 que corta Candeias, só anda esburacada

BA 522 e 523 pedem socorro
Duas das mais importantes
rodovias estaduais da Re-
gião Metropolitana de Sal-
vador, BA 522 e 523, que li-
gam a capital do estado e os
demais 416 municípios bai-
anos à Refinaria Landulfo
Alves, estão agonizando. E
não é de hoje! Desde as pri-
meiras edições do nosso O
Candeeiro, temos cobrado
do governo do Estado a re-
cuperação dessa estrada
que transporta toda a rique-
za produzida pela Petrobras
na refinaria de Mataripe.

Todo ano é a mesma coi-
sa. Quando a rodovia fica
praticamente intransitável,
o governo, através da Sein-
fra, faz uma operação tapa
buracos, o que não resolve
o problema.

Em 2015, quando esteve
em Candeias para anunciar
a candidatura do Dr. Pitágo-
ras à Prefeitura do nosso
município, o vice-governa-
dor João Leão admitiu que

o Governo do Estado não
estava em condições de fa-
zer a recuperação total da
rodovia, mas que ações

emergenciais seriam adota-
das. Essas ações se consis-
tiram em poucas interven-
ções nos piores trechos da

BA 522, principalmente, no
perímetro urbano de Can-
deias, mesmo assim, a situ-
ação continua precária.

A Prefeitura de Candeias
anuncia o lançamento do Por-
tal do Servidor. A ação é iné-
dita na gestão municipal e vai
garantir maior comodidade,
otimização e autoatendimento
para os servidores do Municí-
pio, além de diminuir o fluxo
de pessoas no RH, que, antes

do Portal, buscavam o setor
para tirar o contracheque.
Essa inovação garante o aces-
so dessas informações de
qualquer lugar. Nunca, em 59
anos, os servidores tiveram
um Portal para facilitar sua
vida, de uso exclusivo para os
funcionários municipais.

Silvio Correia e os ani-
madores da festa do Dia
das Crianças no bairo do
Sarandy

A criançada da rua Thomé de
Souza, no bairro do Sarandy,se
divertiu bastante no último dia
22 de outubro, quando o vere-
ador Silvio Correia reuniu os
amigos do bairro e promoveu
uma animada festa em come-
moração ao Dia das Crianças.
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Desarmar os corações

Relendo o meu
livro Jesus, a Dor e a
origem de Sua Auto-
ridade, lançado em 8
de novembro de
2014, achei alguns
modestos aponta-
mentos, os quais gos-

taria de apresentar a vocês, que me
honram com a leitura.

Por infelicidade, os povos ainda
não regularam suas lentes para en-
xergar que a verdadeira harmonia
nasce no íntimo esclarecido de
cada criatura, pelo conhecimento
espiritual, pela generosidade e pela
justiça. Consoante costumo afirmar
e, outras vezes, comentarei, eles ge-
ram fartura. A tranquilidade que
o Pai-Mãe Celeste tem a oferecer —
visto, de lado a lado, com equilíbrio
e reconhecido como inspirador da
Fraternidade Ecumênica — em nada
se assemelha às frustradas tratativas
e acordos ineficientes ao longo da
nossa História. O engenheiro e abo-
licionista brasileiro André Rebou-
ças (1838-1898) traduziu em metá-
fora a inércia das perspectivas exclu-
sivamente humanas: ”(...) A paz
armada está para a guerra como
as moléstias crônicas para as mo-
léstias agudas; como uma febre re-
nitente para um tifo. Todas essas
moléstias aniquilam e matam as
nações; é só uma questão de
tempo”. (O destaque é nosso.)

Ora, vivenciar a Paz desarma-
da, a partir da fraternal instru-
ção de todas as nações, é medida
inadiável para a sobrevivência dos
povos. Mas, para isso, é
preciso, primeiro, desarmar os
corações, conservando o bom sen-
so, conforme enfatizei à compacta
massa de jovens de todas as idades
que me ouviam em Jundiaí/SP, Bra-
sil, em setembro de 1983 e publiquei
na Folha de S.Paulo, de 30 de no-
vembro de 1986. Até porque, como
pude dizer àquela altura, o perigo
real não está unicamente nos arma-
mentos, mas também nos cérebros
que criam as armas; e que engen-
dram condições, locais e mundiais,
para que sejam usadas, que pressio-
nam os gatilhos e os dedos os quais
apertam os botões.

Armas sozinhas nada fazem nem
surgem por “geração espontânea”.
No entanto, são perigosas mesmo
que armazenadas em paióis. Podem
explodir e enferrujam, poluindo o

ambiente. Elas
são efeito da causa ser humano
quando afastado de Deus, a Causa
Causarum*, que é Amor (Primeira
Epístola de João, 4:16). Nós é que,
se distantes do Bem, somos as ver-
dadeiras bombas atômicas, as
armas bacteriológicas, químicas, os
canhões, os fuzis, enquanto descum-
pridores ou descumpridoras das or-
dens de Fraternidade, de Solidarie-
dade, de Generosidade e de
Justiça do Cristo, que é o Senhor
Todo-Poderoso deste orbe.

No dia em que o indivíduo, ree-
ducado sabiamente, não tiver mais
ódio bastante para disparar artefa-
tos mortíferos, mentais e físicos, es-
tes perderão todo o seu terrível sig-
nificado, toda a sua má razão de
“existir”. E não mais serão construí-
dos.

É necessário desativar os ex-
plosivos, cessar os rancores,
que insistem em habitar os co-
rações humanos. Eis a grande
mensagem da Religião do Terceiro
Milênio, que se inspira no Cristo, o
Príncipe da Paz: desarmar, com
uma força maior que o ódio, a
ira que dispara as armas. Tra-
ta-se de um trabalho de educa-
ção de largo espectro; mais que
isso, de reeducação. E essa
energia poderosa é o Amor —
não o ainda incipiente amor dos ho-
mens —,  mas o Amor de Deus, de
que todos nós nos precisamos ali-
mentar. Temos, nas nossas mãos, a
mais potente ferramenta do mundo.
Essa, sim, é que vai evitar os diferen-
tes tipos de guerra, que, de início,
nascem na Alma, quando enferma,
do ser vivente.

As pessoas discutem o problema
da violência no rádio, na televisão,
na imprensa ou na internet e ficam
cada vez mais perplexas por não
descobrir a solução para erradicá-
la, apesar de tantas e brilhantes te-
ses. Em geral, procuram-na longe e
por caminhos intrincados. Ela, po-
rém, não se encontra distante; está
pertinho, dentro de nós: Deus!

“(...) o Reino de Deus está dentro
de vós” Jesus (Lucas, 17:21).

E devemos sempre repetir que o
Pai Celestial é Amor! Não o amor
banalizado, mas a Força que move os
Universos. Lamentavelmente, a mai-
oria esmagadora dos chamados po-
derosos da Terra ainda não acredita
bem nesse fato e tenta em vão des-

qualificá-lo. São os pretensos donos
da verdade... Entretanto, ”o próximo
e último Armagedom mudará a
mentalidade das nações e dos seus
governantes”, afiançava Alziro Za-
rur (1914-1979). E eu peço licença a
ele para acrescentar: governantes
sobreviventes.

Conforme anunciado no austero
capítulo 16, versículo 16, do Livro da
Revelação, o Apocalipse, ”Então, os
ajuntaram num lugar que em he-
braico se chama Armagedom”. (Ar-
magedom, local onde reis, príncipes
e governantes são agrupados para a
batalha decisiva.)

Sobrepujar os obstáculos
Zarur dizia, ”na verdade, quem

ama a Deus ama ao próximo, seja
qual for sua religião, ou irreligião”.

Recordo uma meditação minha
que coloquei no livro Reflexões da
Alma (2003): O coração torna-se
mais propenso a ouvir quando o
Amor é o fundamento do diálogo.

E um bom diálogo é básico para
o exercício da democracia, que é o
regime da responsabilidade. 

Ao encerrar este despretensioso
artigo, recorro a um argumento que
apresentei, durante palestras sobre
o Apocalipse de Jesus para os Sim-
ples de Coração, apropriado igual-
mente aos que porventura pensem
que a construção responsável da Paz
seja uma impossibilidade: (...) Isso é
utopia? Ué?! Tudo o que hoje é visto
como progresso foi considerado de-
lirante num passado nem tão remo-
to assim. (...)

Muito mais se investisse em edu-
cação, instrução, cultura e alimenta-
ção, iluminadas pela Espiritualidade
Superior, melhor saúde teriam os
povos, portanto, maior qualificação
espiritual, moral, mental e física,
para a vida e o trabalho, e menores
seriam os gastos com
segurança. ”Ah! é esforço para mui-
to tempo?!” Então, comecemos on-
tem! Senão, as conquistas civilizató-
rias no mundo, que ameaçam ruir,
poderão dar passagem ao contágio
da desilusão que atingirá toda a Ter-
ra.

* Causa Causarum — Expres-
são em latim que significa Causa das
causas — no caso, Deus.

O suicídio
golpeia a Alma
Em Jesus, a Dor e a origem de Sua
Autoridade, destaquei que, ao
escrever esse livro, meu intuito foi
mostrar aos prezados leitores que a
Dor nos fortalece e nos instrui a
vencer todos os obstá-culos, por
piores que sejam. Por isso, suicidar-
se é um tremendo engano. Alziro
Zarur (1914-1979) alertava: ”O

suicídio não resolve as angústias de
ninguém”.
No encarte do CD da
radionovela Memórias de um
Suicida, lançada pela gravadora Som
Puro, afirmo que o suicídio é um ato
que infalivelmente golpeia a Alma de
quem o pratica. Ao chegar ao Outro
Lado, ela vai encontrar-se mais viva
do que nunca, a padecer opressivas
aflições por ter fugido de sua
responsabilidade terrena. Convém
assinalar que sempre alguém fica

ferido e/ou abandonado com a
deserção da pessoa amada ou amiga,
em quem confiava, seja aqui ou no
Mundo da Verdade.
E é de muito bom senso não
olvidarmos que no Tribunal Celeste
vigora o Amor, mas não existe
impunidade. (...)
Serviço:
* Memórias de um Suicida —
Para adquirir, ligue para o Clube
Cultura de Paz (0300 10 07 940) ou
acesse www.clubeculturadepaz.com.br.

Trabalhadores desempregados pressionam
Aproximadamente trezentos trabalhadores de Candeias e região, que es-
tão desempregados, ocuparam na manhã do último dia 14 de julho, o au-
ditório da Câmara Municipal, com a permissão do presidente da Casa,
vereador Fernando Calmon, para fazerem um ato público em protesto
contra as empresas que estão fazendo uma “parada” na Refinaria Landul-
fo Alves.

Segundo os trabalhadores, os profissionais de Candeias estão sendo
discriminados e as vagas estão sendo distribuídas com pessoas de outros
municípios. Os representantes do Sittican estiveram no ato público e pro-
meteram intermediar junto aos diretores da Petrobras para que os traba-
lhadores de Candeias não sejam prejudicados.

A pressão dos trabalhadores desempregados foi tão grande que até o
prefeito Pitagoras Ibiapina foi convocado para participar da manifesta-
ção. Usando a Tribuna da Câmara, o prefeito se comprometeu em procu-
rar os dirigentes da Refinaria Landulfo Alves e das empresas que estão
executando as obras, para resolver o impasse.

Durante o ato público, vários vereadores usaram a palavra em defesa
dos trabalhadores. Um dos mais enfáticos foi o vereador Silvio Correia,
que chegou a dizer que se os trabalhadores de Candeias fossem prejudica-
dos eles fariam um ato de protesto no “trevo da resistência” e paralisari-
am a refinaria, foi aplaudido de pé pelos trabalhadores.

Quem será votado em Candeias?
Dizem, os analistas políticos de plantão, que a disputa pelos votos dos
candeenses nas próximas eleições para os candidatos a deputado estadual
e federal, será a mais acirrada dos últimos tempos, já que a decepção com
os seus representantes é muito grande.

Para se ter uma ideia, na eleição passada, nada menos que sete  candi-
datos nativos e mais de dez forasteiros disputaram os votos dos mais de
50 mil eleitores do município. Dos nativos, quatro tiveram uma votação
razoável e apenas um (o deputado sargento Isidorio conseguiu se eleger).
Já entre os forasteiros, apenas dois tiveram mais que três mil votos no
nosso município. Vejam desempenho dos principais candidatos votados
na cidade.

Analisando os números da eleição de 2014, vamos verificar que dos
candidatos “filhos da terra”, o deputado estadual Pastor Sargento Isidó-
rio foi o mais votado do município, com 12.242 votos (29,21%); a atual
vice-prefeita, Márcia Gomes, candidata a deputada estadual, conseguiu
3.412 votos (8,41%), ficando em segundo lugar; o terceiro colocado foi o
sindicalista Loteba, que teve 2.942 votos (7.02%); e na quarta colocação
ficou o Irmão Nery, candidato a deputado federal, que teve 2.356 votos
(6,14).

Já para os candidatos ditos forasteiros, que foram apoiados por lide-
ranças de Candeias, os dois  mais votados  foram o deputado federal Paulo
Magalhães (PSD) que teve 4.098 votos (10,68%) e o deputado federal João
Bacelar, que teve 3.654 votos (9,52%).

Será que o eleitor que ajudou a eleger esses candidatos, está satisfeito
com o desempenho deles na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal?
Veremos no próximo pleito!

Sobrou pros vereadores
O controverso projeto de alteração do Código Tributário de Candeias, que
foi aprovado recentemente na Câmara Municipal, depois de muita confu-
são, bate-boca e algumas reuniões com setores da sociedade, deixou os
vereadores da base do governo com um desgaste enorme junto aos seus
eleitores.

Mal conduzido pela base aliada, que não conseguiu convencer os prin-
cipais setores envolvidos com as mudanças do Código, dos benefícios que
traria para população, a aprovação das mudanças aconteceu debaixo de
muitas críticas aos vereadores que votaram a favor das alterações.

Como atualmente o prefeito Pitagoras Ibiapina, tem maioria absoluta
na Câmara Municipal, apenas os vereadores Rita Loura, Irmão Gerson e o
presidente da Casa, Fernando Calmon, fazem oposição cerrada à admi-
nistração municipal e votaram contra as mudanças, a aprovação do novo
CT, aconteceu nos moldes do “rolo compressor”. Por isso, o Código Tribu-
tário, que desagrada a “Gregos Troianos” foi aprovado por 14 dos dezesse-
te vereadores que compõem o Legislativo Municipal.

Alguns vereadores da base que não quiseram se identificar, dizem que
estão sentindo o desgaste junto ao seu eleitorado. A verdade é que como o
projeto é muito polêmico e envolve o bolso da população, o momento da
sua aprovação foi no mínimo inadequado, já que o país passa por uma
grave crise econômica, e em Candeias, não é diferente.

25 anos em Candeias
Para comemorar os 25 anos da chegada das Irmãs Franciscanas em Can-
deias, onde fazem um importante trabalho social, foi celebrado no último
dia 22 de outubro na Igreja de Nossa Senhora Virgem dos Pobres, no bair-
ro do Malemba, uma missa festiva presidida pelo bispo Dom João Carlos
Petrini, com a participação do Frei Jorge Luiz, reitor do Santuário de Nossa
Senhora das Candeias. Houve também sessão na Câmara no dia 25.

Quando uma pessoa aten-
ta contra sua própria vida
não é simplesmente por-
que quer acabar com ela,
mas para colocar fim ao
sofrimento. Apesar dos

inúmeros julgamentos e rótulos des-
tinados a essas pessoas (doentes,
fracas, sem Deus, etc.), seus tormen-
tos e angústias são imensos e possi-
velmente já tentaram buscar uma sa-
ída de diversas formas – e o suicídio
é a última. Ou seja, se a morte se ofe-
rece como a única saída para uma
pessoa é porque sua dor ou desilusão
já se tornou insuportável.

O suicídio não é um evento sin-
gular, que acontece por acaso, e sim
resultado de anos de sofrimento e
tentativas frustradas de superá-los.
Por isso é importante estarmos aten-
tos aos sinais (isolamento, mudança
brusca de comportamento, automu-
tilação, etc.) que essas pessoas apre-
sentam antes de chegar ao último es-
tágio. E, apesar de uma parte das pes-
soas que tentaram ou cometeram o
suicídio terem apresentados proble-
mas mentais mais severos, a grande
maioria não apresenta esses proble-

mas de ordem mental. Entretanto,
vítimas de quaisquer tipos de violên-
cia, discriminação, preconceito,
bullying, vivem estresses mais agu-
dos e intensos, o que pode facilitar as
ideações ou o próprio ato suicida.

Por tudo isso se pode atestar que
o suicídio não é um ato individual,
mas social.  É um ato cometido con-
tra si, contra o outro e contra a socie-
dade. Então, faz-se necessária uma
autorreflexão sobre nossa correspon-
sabilidade social com esse problema.
Quando uma criança deixa de estu-
dar por ser vítima de bullying na es-
cola; quando uma pessoa é vítima de
discriminação religiosa no seu traba-
lho; quando uma mulher é vítima de
violência decorrente do machismo;
enfim, quando essas vítimas se ma-
tam, pode-se afirmar que houve um
assassinato disfarçado de suicídio.
Estamos vivendo em uma sociedade
autodestrutiva que, através do desca-
so, do individualismo, da insensibi-
lidade, acabamos contribuindo – ge-
ralmente sem perceber – para o au-
mento dessas estatísticas de suicídio.

E esse ato acontece em todas as
faixas etárias, ou seja, crianças e ado-

lescentes também se matam (realida-
de cada vez mais presente em nosso
cotidiano). Mas, se nossos jovens e
crianças estão sem perspectivas para
uma realidade melhor, o que pode-
mos esperar para nosso futuro? A
crueldade do mundo está atingindo
até a fase que deveria ser do encan-
to, do brincar, da descoberta, da es-
perança… Reitero a provocação: será
que essas crianças e adolescentes es-
tão mesmo se matando ou as estamos
assassinando?

Devemos com urgência nos sen-
sibilizar com as dores alheias, sem
nos esquivar ou fingir que nada está
acontecendo. Nesse mundo egoísta e
individualista, precisamos emprestar
nossos ouvidos para acolher o sofri-
mento do outro que, às vezes, mes-
mo vivendo sob o mesmo teto, não
percebemos, ou fingimos não perce-
ber. Quando essas pessoas são ouvi-
das abre-se uma possibilidade de ate-
nuar sua dor e, consequentemente,
uma nova forma de ver o mundo –
obviamente, sem negar a existência
dos problemas, mas conseguindo
também perceber os encantos da
vida.
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Crianças da LBV participam de ação ambiental
no Parque Ecológico de Vilas do Atlântico

CIDADANIA Durante a visita, os pequenos fizeram desfile com roupas feitas
de materiais recicláveis e plantaram mudas de árvores frutíferas.

As crianças da LBV adoraram plantar árvores no Parque Ecológico de Vilas

Fonte e Foto:

ASCOM / LBV

“Outubro Empreendedor”
promoveu diversidade de
ações em São F. do Conde

Foi aprovado, no último dia 27 de
setembro, pelo Plenário do Senado,
o Projeto de Lei PLC 152/2015, que
permite o porte de arma de fogo em
serviço, por agentes da autoridade de
trânsito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que
não sejam policiais.

O aludido projeto de lei, de autoria
do Deputado Federal Tadeu Filippelli tem como ementa
“Alterar o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de
armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas
– SINARM, define crimes e dá outras providências, para
conceder porte de arma aos integrantes dos quadros de
pessoal de fiscalização dos departamentos de trânsito”.

Com efeito, com a aprovação do Projeto Lei em questão,
novas armas passarão a circular dentro da sociedade, criando-
se “n” possibilidades de as mesmas serem utilizadas por
criminosos, isso quando não forem os próprios criminosos
autorizados à portarem armas de fogo.

Se na Polícia Militar existem diversos casos que
demonstram a inaptidão psicológica de alguns para possuir/
portar arma de fogo, mesmo tendo esta instituição um
treinamento específico, mm vocês um agente de trânsito.

Quem não recebeu ao menos um vídeo, onde um agente
de trânsito, abusando do poder, agrediu um cidadão, no
último ano? Ou ouviu falar de alguém que passou por uma
blitz e ao questionar sobre alguma irregularidade, ou sobre a
própria legalidade, foi tratado com total desprezo e despreparo
pelo agente público, quando não agredido?

Não vou ser leviano, o contrário também ocorre. Não é
incomum, inclusive, ser noticiado de que algum motorista
agrediu um agente de trânsito, seja verbalmente ou
fisicamente.

Indubitavelmente, trata-se de uma profissão bastante
ingrata, que gera diversas polêmicas, bem como não é
benquista pela maioria da população. Afinal, enxergamos, de
um modo geral, o agente de trânsito, como um funcionário
da maior fábrica do país, a de multas, mas, de forma alguma,
a proposta de lei em tela vai trazer maior segurança aos
agentes, muito menos à população. Ao revés, não é necessário
ser vidente para ter a certeza de que só vai gerar mais violência
e criminalidade.

Em que pese a lei a proposta, utilizando-se de maquiagem,
estabelecer exigências para a concessão do porte/posse de
arma, tais como a comprovação de capacidade técnica e
aptidão psicológica para o uso da arma de fogo. É de
conhecimento cediço que só a capacidade técnica pode ser
aferida, mas, do jeito que o país anda, até disso duvidamos, o
que nos leva a crer que esta tal comprovação não passará de
um simples curso de tiros em algum dos estabelecimentos de
um dos deputados ou doadores de campanha.

A questão da capacidade psicológica é ainda um problema
maior. Quem atestar a capacidade do agente poderá responder
caso o mesmo cometa algum crime? Claro que não! Ou será
um exame psicológico parecido com aquele para se tirar carteira
de habilitação?

Quais psicólogos poderão comprovar a aptidão psicológica
do agente de trânsito para que o mesmo possa vir a utilizar
arma de fogo? Certamente, de alguma clínica/consultório
fabricada(o) exclusivamente para tanto, naturalmente, serão
clínicas terceirizadas, escolhidas através do velho
apadrinhamento político, sendo fonte de corrupção, porquanto
já é prática antiga brasileira, os políticos serem sócios quando
interferem em concessões. Os últimos acontecimentos
noticiados demonstram este mau costume arraizado no Brasil,
advindo desde o tempo de Thomé de Souza.

O Congresso Nacional não está legislando com
responsabilidade. Criam-se leis para atender aos grandes
empresários, visando, tão somente o lucro e não o benefício da
sociedade brasileira. Não se observa o impacto que uma lei pode
atingir, nem as consequências que podem surgir a partir dela.

O despreparo emocional dos agentes públicos,
principalmente os de trânsito, é algo que vem sendo bastante
comentado em todo o Brasil. Na Capital Baiana, nestes últimos
anos, dois casos foram amplamente divulgados, tanto nas redes
sociais, quanto em sites jornalísticos.

No primeiro caso, o Administrador de Empresas, Marcelo
Dias foi agredido por mais de uma vez pelo guarda municipal
George Santos Viana, no bairro do Itaigara. O motivo? Dar
poder a quem não pode ter. Vale transcrever trechos da
reportagem:

“Marcelo disse ao jornal Correio que ia encontrar com a
mulher grávida de quatro meses. Ela estava numa clínica para
saber o sexo da criança. Nas imediações do Pituba Parque
Center, ele parou numa sinaleira, ao lado de uma viatura da
Guarda Municipal.

“Quando o sinal ficou verde, a viatura saiu batendo na lateral
do meu carro. Então, mais à frente, parei ao lado da viatura e
disse ao motorista que queria fazer um boletim de ocorrência”,
contou o administrador.

Segundo ele, nesse momento, o motorista da viatura desceu
com arma em punho e o mandou sair do carro à base de ameaça.
“Ele gritou: ‘Desce do carro para eu não dar um tiro em você’”,
contou o administrador, que, segundo ele, não teve outra
escolha a não ser acatar a ordem.

Em seguida, o guarda municipal George, que estava no
banco do carona, saiu da viatura e foi também com arma em
punho em direção ao administrador. “Ele chegou me xingando:
‘Cadê o documento do carro, filho da p…’. Nesse momento,
quando virei em direção ao carro, ele me deu um murro nas
costas”, contou o administrador.

Marcelo entrou no carro, pegou o documento e, ao virar-se,
levou um soco no rosto ainda sentado no banco do motorista.
“O soco que ele me deu quebrou o meu nariz”, disse a vítima,

que no mesmo dia fez exame de lesão corporal no
Departamento de Polícia Técnica (DPT)”.

No segundo caso, foi um próprio agente da Transalvador
(agente de trânsito), que protagonizou o espetáculo da
ilegalidade. Portando um facão, o agente de trânsito da
Transalvador, foi filmado abordando e ameaçando motoristas
no final da avenida Caribé, próximo ao aeroporto da capital
baiana. Por sorte, tratava-se de um facão, imaginem vocês se
fosse uma arma de fogo?

Imaginem, ainda, se o motorista também tivesse armado,
o que aconteceria? O Projeto de Lei merece sérios reproches,
o agente público, como é de fácil percepção, não tem a menor
condição de portar arma de fogo, isso poderá gerar muita coisa
ruim para população, assim como será inevitável a existência
de diversos confrontos bélicos.

Há quem duvide que passarão a existir diversos roubos/
furtos e até mesmo homicídios aos agentes de transito?

Ademais, para exercer as atribuições inerentes ao cargo,
desnecessário e inconveniente será a utilização de arma de
fogo. Prevalecer raciocínio diverso, seria liberar arma para
diversas categorias funcionais. Hoje, um Juiz de Direito, um
Promotor de Justiça, como também, um Auditor Estadual ou
da Receita Federal não tem porte de arma funcional,
conquanto os mesmos firam interesses muitos mais caros dos
cidadãos.

Os agentes de trânsito estão, neste momento, festejando a
aprovação do multicitado projeto de lei, por enxergar através
da visão de antolhos a problemática futura que a implantação
deste Projeto trará para a classe. Isto porque, são influenciados
pelas lideranças que estão comprometidas com os políticos e
com a indústria de armas que irão auferir lucros. Carentes de
uma visão panorâmica da questão futura que eles irão
enfrentar. Só existem duas classes de pessoas que defendem
tal medida, a saber: as ingênuas, que estudaram
superficialmente a questão, ou então as espertas, que estão
comprometidas com o poder econômico, visto que, só quem
ganhará com a implantação das armas será uma pequena
parcela da elite brasileira, apadrinhada pelos políticos
fisiologistas.

Os referidos funcionários passarão a ser alvo nas ruas,
notadamente quando o crime organizado cresce em todo o país.
Muitos membros das organizações criminosas, quando
estiverem em situação irregular, não vão se submeter a uma
abordagem, irão abrir fogo, aproveitando-se da “situação de
vantagem”, porquanto os prepostos do trânsito circulam na
cidade fardados e as pessoas as enxergam de longe. Sem
dúvida, armados, eles deixam de ser fiscais da legalidade, para
exercer uma função que não lhes compete na sua gênese,
havendo assim, um desvio de função, conquanto previsto em
lei.

No momento em que o Congresso Nacional tem tanto para
fazer em prol do país, os Senadores aprovam um projeto de lei
que é um verdadeiro desastre nas relações sociais, açulando a
autoridade latente de um país em que as pessoas têm uma
vontade interior de externar Poder e Autoridade. Desde o líder
de sala de aula, síndico de prédio e ao Presidente da República.

É o Estado promovendo, através da Lei, o caos social!

Armar os agentes de trânsito é

colocar diversas vidas em perigo

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

Por Plácido Faria

Bonita festa para as crianças do Sarandy

Distribuição de briquedos, doces, picolés, cachorros queste e
muita festa, marcaram as homenagens ao Dia das Crianças, que
no bairro do Sarandy aconteceu no último dia 22 de outubro,
quando o vereador Silvio Correia reuniu a criançada para co-
memorar essa importante data. Dezenas de crianças do bairro
paraticiparam dos festejos e se divertiram pra valer.

Crianças atendidas pela Le-
gião da Boa Vontade (LBV),
em Itinga/Lauro de Freitas,
participaram quinta-feira, 21,
de atividades ambientais no
Parque Ecológico de Vilas do
Atlântico. A iniciativa foi em
comemoração ao Dia da Árvo-
re, e teve o objetivo de desper-
tar o cuidado com o Meio
Ambiente.

No decorrer da semana, os
meninos e as meninas apren-

deram na prática maneiras de
preservar a natureza. Os pe-
quenos confeccionaram rou-
pas com materiais recicláveis
e fizeram um desfile com elas
durante a visita ao parque.
“Criamos diversos brinquedos
e roupas com garrafas pet, co-
pos e pratos descartáveis.
Nossa intenção é estimular
neles a consciência sobre o
consumismo moderado. Para
que assim possam contribuir

com a preservação do Meio
Ambiente, através da reutili-
zação”, disse o educador soci-
al da LBV, Renato Lima.

O passeio foi marcado por
muita animação e curiosida-
de. Durante a visita, as crian-
ças conheceram as estufas de
plantas, divertiram-se nos
brinquedos e aprenderam so-
bre os tipos de vegetação e
animais existentes no local. O
que mais marcou a jovem Ta-

lita, de 10 anos, foi a trilha. “O
guia ensinou para a gente o
nome de várias plantinhas.
Aprendi que precisamos cui-
dar das plantas e das árvores
porque, sem elas, o ar fica po-
luído e a gente não consegue
respirar. Gostei muito de
tudo”.

Para finalizar o dia, as cri-
anças fizeram o plantio de
mudas de árvores frutíferas.
Alan, de 10 anos, ficou orgu-
lhoso com a iniciativa. “A gen-
te plantou um pé de Tamarin-
do. Eu achei muito legal. Me
diverti e ainda ajudei o meio
ambiente”, destacou.

Ações ecológicas e susten-
táveis são realizadas diaria-
mente pelo Centro Comunitá-
rio de Assistência Social da
LBV, as quais visam desenvol-
ver a consciência ambiental
das crianças, de jovens, adul-
tos e idosos atendidos por
meio de seus programas soci-
oeducacionais.

Em Lauro de Freitas-BA, o
Centro Comunitário de Assis-
tência Social Idalina Cecília de
Paiva está localizado na Rua
Prof. Theocrito Batista, s/n,
Itinga, anexo ao Centro de
Atendimento Integrado à Cri-
ança e ao Adolescente (Caic).
Para outras informações, li-
gue: (71) 3288-6149.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SE-
DEC, de São Francisco do Conde, está promovendo, ao longo
do mês de outubro, uma série de atividades voltadas ao “Dia
Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimen-
to” – comemorado em 05 de outubro – que objetiva a potenci-
alização do desenvolvimento econômico e social do município,
denominada Outubro Empreendedor.

O Outubro Empreendedor “é uma alternativa que os em-
preendedores têm em reconhecer a importância de buscar
novos conhecimentos e oportunidade de mercado para a con-
solidação do seu negócio, através da participação nas ativi-
dades organizadas para ajudar no fortalecimento do comér-
cio e dos serviços prestados à população franciscana, ao mes-
mo tempo em que oportuniza as associações sociais no enga-
jamento de negócios associados aos modelos da Economia
Solidária e Criativa”, ressalta a secretária da pasta, Ana Chris-
tina Oliveira.
A este evento, estão vinculadas as seguintes ativida-
des:

Projeto SEDEC e Você, com palestras, oficinas, cursos e
workshop, em parcer, na formação técnica. Período: 02 a 23
de outubro.

Seminário “Empreendimento Forte É Economia Forte” com
objetivo de apresentar os impactos e esforços para o fortaleci-
mento da Lei Geral Municipal 164/2010 e as ações realizadas
pela SEDEC. Período: 11 de outubro (9h, UNILAB).

- Curso de elaboração, captação de recurso, monitoramen-
to de projetos sociais, direcionado para as associações, estu-
dantes e microempreendedores individuais com interesse em
conhecer as técnicas de execução de projeto, coordenado pela
Gerência de Empreendedorismo e Associativismo da SEDEC.
Período: toda quarta-feira (a partir do dia 18/10 até o dia 29/
11, às 9h, no Caípe de Baixo).

- Eu Empreendedor é a realização de feira de empreende-
dorismo com palestras, case de empreendedores e apresenta-
ção cultural, direcionada para os empreendedores locais para
contribuir no fortalecimento da cadeia produtiva do comércio
e serviços da cidade e na potencialização da região da orla
marítima e seu entorno, na geração de emprego e renda, con-
siderada uma área com um potencial turístico. Essa é uma par-
ceria com a SECULT e SETUR. Período: dias 26 e 27 de outu-
bro (das 9h às 16h, no Mercado Cultural).

“A visibilidade do Outubro Empreendedor é necessária e
importante para redimensionar a engrenagem da economia
da cidade, o que nos permite acreditar que a contribuição do
poder público é não medir esforços para o alcance de suas
metas planejadas, assim fortalecendo os empreendedores e
os consumidores para uma nova mentalidade no desenvolvi-
mento econômico sustentável”, conclui a secretária Ana Chris-
tina Oliveira.
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Fonte e Foto:

ASCOM/PMC

Centro de reabilitação oferece serviços
de Fisioterapia e Fonoaudiologia

Prefeitura promove palestra para
inscritos no Jovem Aprendiz

Centenas de jovens participaram da palestra promovida pela SEMTER

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

Inaugurada em 14 de agosto, a unidade já
realizou mais de 1500 atendimentos e mais
de 140 reabilitações fonoaudiológicas

Projeto de Futebol de Base
abre inscrições para
descobrir novos talentos
do futebol em SFC

CRAS promoveu
bonita festa em
comemoração
ao  Dia das
Crianças

Fonte: SECOM / SFC

Centro de Referência em Atendimento
à Mulher – CRAM celebra  aniversário 

Atividades lúdicas
marcaram o Dia
Nacional do Idoso
em São Francisco
do Conde

Em comemoração ao Dia Na-
cional do Idoso, celebrado em
27 de setembro, o Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos do Idoso, órgão
ligado à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e
Esportes – SEDESE, promo-
ve, de 25 a 28 do mês corren-
te, diversas atividades lúdicas
para os que são atendidos no
Espaço Viver Julieta dos San-
tos Machado. 

Entre as ações, teve bingo,
caça ao tesouro, karaokê, gin-
cana, show de calouros e se-
resta. Estas são ações que,
além de conferirem entreteni-
mento para o grupo da 3ª ida-
de, contribuem para integra-
ção dos idosos.

Ford e Google criam
aplicativo de realidade
virtual para mostrar
aos jovens o perigo da
distração no volante

A Ford Europa criou um
aplicativo de realidade vir-
tual em parceria com o Goo-
gle e o estúdio especializa-
do Happy Finish para mos-
trar os perigos da distração
no volante. Destinado prin-
cipalmente aos jovens, o
aplicativo chamado Ford
Reality Check é o primeiro
a usar a plataforma de rea-
lidade virtual Google
Daydream para colocar a
pessoa no papel de um mo-
torista que pega os amigos
a caminho de uma festa.

Nesse trajeto, ele é atra-
ído por várias distrações
que disputam a sua atenção,
como mensagens instantâ-
neas, ligações no celular e
conversa com os passagei-
ros, criando uma série de si-
tuações perigosas que ter-
minam em um acidente fa-
tal.

A plataforma Google
Daydream VR foi projetada
para oferecer uma experiên-
cia de realidade virtual sim-
ples e imersiva. Para a inte-
ração com o mundo virtual,
ela usa um smartphone
compatível, um headset
leve e um controlador de
mão. O novo aplicativo será
usado inicialmente em pro-
gramas educativos da Ford
na Europa e a expectativa é
que futuramente esteja dis-
ponível no Google Play Sto-
re.

Direção segura
O grande número de jo-

vens mortos em acidentes
de trânsito – que só na Eu-
ropa chega a 3.600 por ano,
sendo dois terços motoris-
tas – motivou a criação do
aplicativo para incentivar
hábitos de direção mais se-
guros.

“Envolver-se em um aci-
dente de carro é uma expe-
riência que pode mudar a
vida – e acabar com ela de
forma trágica. Esperamos
que, dando uma visão clara
de como isso é fácil aconte-

cer, possamos incentivar os
jovens a dirigir com mais
segurança”, diz Jim
Graham, gerente do progra-
ma de educação no trânsito
da Ford Europa. “A realida-
de virtual é um meio ideal
de destacar esses perigos
para os jovens. Estudos
mostram que experiências
de imersão em mundo vir-
tual também podem influ-
enciar comportamentos no
mundo real.”

O Ford Reality Check re-
produz as distrações mais
comuns para motoristas
desse grupo, como celular e
conversa com amigos. Ele
monitora durante quanto
tempo o motorista ficou
sem olhar para a pista e exi-
be o total no final. O smar-
tphone na mão do motoris-
ta também funciona como
um elemento interativo: um
controlador portátil espelha
os seus movimentos no am-
biente virtual, aumentando
a sensação de realismo.

O Ford Reality Check é o
primeiro aplicativo do Goo-
gle Daydream VR voltado à
educação de jovens moto-
ristas. “A colaboração cria-
tiva da Ford com suas agên-
cias parceiras e o Google
Zoo (centro criativo do Goo-
gle para marcas e agências)
deu origem a um projeto
educacional relevante, ca-
paz de salvar a vida de mui-
tos jovens”, diz Steve Paler,
do Google.

Nos testes iniciais, 90%
dos que experimentaram o
aplicativo disseram que vão
mudar seu comportamento
na direção.

“Com o Ford Reality
Check, criamos um ambien-
te seguro onde se pode fa-
lhar e aprender”, diz Daniel
Cheetham, do Happy Fi-
nish. “Uma coisa é mostrar
um filme educacional para
jovens motoristas. Outra, é
mergulhá-los inteiramente
nessa realidade. Temos cer-
teza de que todos os moto-
ristas vão se beneficiar des-
sa experiência.”

Fonte: Ascom / Ford

Nova instalação
da Unidade de
Saúde da
Família de nova
São Francisco 

Com o objetivo de utilizar o
esporte como ferramenta de
inclusão social, equidade e
transformação, o Desportivo
São Francisco do Conde Es-
porte Clube criou o “Projeto
da Iniciação à Performance: O
Futebol Como Meio de Inclu-
são”. O projeto pretende des-
cobrir e preparar novos atle-
tas de futebol no município,
capazes de atuar em grandes
times do Brasil e do mundo,
seguindo o exemplo de dois
grandes jogadores francisca-
nos, Edvaldo dos Santos, mais
conhecido como “Baiaco” e
Osmar Machado, ambos ex-
craques do Esporte Clube
Bahia que irão ajudar os futu-
ros campeões nessa empreita-
da. Osmar irá atuar como téc-
nico, aliando sua experiência
com outros recursos para de-
senvolver fundamentos táti-
cos, contando também com o
talento das jovens promessas.
Baiaco, que também é um dos
grandes incentivadores desse
projeto, irá atuar como “olhei-
ro” para descobrir novos cra-
ques do futebol.

O projeto destina vagas
para jovens de 11 a 16 anos e

as inscrições estão sendo rea-
lizadas todas as segundas e
quartas-feiras, na sede do Clu-
be Desportivo São Francisco
do Conde Esporte Clube, loca-
lizada à Avenida Santa Rita,
nº 145, das 9h às 12h, e no pe-
ríodo da tarde, das 13h às 16h.
As inscrições são gratuitas e as
vagas são limitadas. Os ado-
lescentes interessados devem
comparecer acompanhados
do responsável legal, portan-
do RG, comprovante de resi-
dência e documento dos pais.
Os jovens serão avaliados no
campo da arena, próximo ao
Estádio Municipal Junqueira
Ayres.

A aula inaugural do proje-
to aconteceu no último dia 07
de outubro. É importante sa-
lientar que todos os envolvi-
dos no projeto são voluntári-
os e desenvolvem essa ação
com o intuito de promover a
inclusão social de crianças, ado-
lescentes e jovens em situação
de vulnerabilidade, por meio de
atividades esportivas, contribu-
indo para a melhoria da quali-
dade de vida, do desempenho
escolar e da redução da violên-
cia.

No último dia 23 de setembro,
a Prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria de Empre-
go e Renda (SEMTER), em
parceria com o Programa de
Estágio e Jovem Aprendiz –
ISBET realizou palestra, no
Ginásio de Esporte, para dar
informações e dicas aos can-
deenses inscritos no programa
Jovem Aprendiz.

Na ocasião, a palestrante,
Leise Diana Andrade, mos-
trou, aos cerca de 1000 jovens

presentes na palestra, a dinâ-
mica de uma entrevista, a for-
ma de se portar, a importân-
cia de ouvir, aprender e se per-
mitir. Leise Diana apresentou
ao público as jovens Priscila
Fagundes e Edlane Gomes que
foram inseridas no mercado
de trabalho, através de seleção
feita pelo ISBET. “O diferen-
cial para contratação é o com-
portamento, por isso não te-
nha medo do colega ao lado
que está fazendo faculdade,

‘pense sempre que você é ca-
paz”, explica Leise.

Edlane Gomes falou com
orgulho da vaga conquistada
por ela. “Eu participei de uma
reunião como esta, fiz a sele-
ção e passei. Estou há um ano
na Transbahia, passei por al-
guns setores da empresa e isso
me acrescenta muito profissi-
onalmente”, relatou Edlane.

Para a jovem Priscila Fa-
gundes, ter sido contemplada
com a vaga na Transbahia foi

muito bom. “Hoje eu estou
trabalhando na Transbahia,
no período da tarde, e na Plu-
matex, pela manhã.

O ISBET não tem jovens
suficientes no Banco de Da-
dos, por isso estou nas duas
empresas. O ISBET precisa de
vocês, tenham determinação,
corram atrás porque isso é
real”, enfatiza Priscila.

O ISBET está atuando em
Candeias há 3 anos e, neste
espaço de tempo, já foram for-
mados 40 jovens, 80%  já es-
tão contratados. “Eu não te-
nho banco de dados suficien-
te no município para suprir a
demanda e este é o principal
motivo de estarmos fazendo
este recrutamento”, pontuou
Leise, que destaca que pontu-
alidade e assiduidade são de
extrema importância para os
jovens se estabeleceram no
emprego.

Segundo o Secretário de
Emprego e Renda, André Jú-
nior, são mais de 15 empresas
parceiras para receber os jo-
vens de Candeias cadastrados
no Programa Jovem Aprendiz.
“Temos essas empresas inse-
ridas no programa Jovem
Aprendiz, porém o ISBET, que
recruta jovens para o progra-
ma, estava sem cadastro de
reserva, por isso resolvemos
chamar os jovens”, explicou
Júnior.

Destinado ao atendimento de
crianças, jovens, adultos, ges-
tantes e idosos, o centro de
Reabilitação, instalado recen-
temente pela Prefeitura de
Candeias, oferece serviços nas
áreas de Fisioterapia e Fo-
noaudiologia. A unidade con-
ta ainda com terapias comple-
mentares e alternativas como

Pilates, Acupuntura Auricular
e RPG.

Os setores de Fisioterapia
se dividem em Reumatologia,
T r a u m a t o l o g i a
Ortopédica, Neurofuncional,
Pediatria, Geriatria,  Respira-
tório, Saúde da Mulher, Quei-
mados, Oncologia e Reeduca-
ção Postural.  O centro conta

com profissionais especializa-
dos e equipamentos de ponta
para diagnóstico, apoio e tra-
tamento dos pacientes. O
atendimento é direcionado a
pacientes que apresentam al-
terações neurológicas, ortopé-
dicas, reumatológicas, genéti-
cas, ou que tenham algum tipo
de síndrome, alterações respi-
ratórias ou atraso no desen-
volvimento psicomotor, além
do programa de prevenção à
saúde de idosos e gestantes.
Inaugurada em 14 de agosto,
a clínica já realizou mais 1500
atendimentos nas diversas
áreas de atuação da fisiotera-
pia, além de mais de 140 rea-
bilitações fonoaudiológicas.

Em outubro, a unidade ini-
ciou o atendimento com aulas
de Pilates para tratamento da
dor e disfunção postural, além
da acupuntura auricular como
terapia coadjuvante da dor.  A
Clínica fica na Rua 2 de Janei-
ro, nº 14, Térreo no bairro da
Pitanga, onde também são re-
alizadas as marcações.

São Francisco do Conde vai
celebrar no mês de outubro o
primeiro aniversário do Cen-
tro de Referência em Atendi-
mento à Mulher – CRAM, que
é uma estrutura essencial do
programa de prevenção e en-
frentamento à violência con-
tra a mulher, uma vez que visa
promover a ruptura de situa-
ções de violência e a constru-
ção da cidadania, por meio de
ações globais e de atendimen-
to interdisciplinar (psicológi-
co, social, jurídico, de orien-
tação e informação) à mulher
em situação de violência.

O CRAM exerce o papel de
articulador dos serviços, orga-
nismos governamentais e não
governamentais que integram
a rede de atendimento às mu-
lheres em situação de vulne-
rabilidade social, em função
da violência de gênero. O ob-
jetivo primário é cessar a si-
tuação de violência vivencia-
da pela mulher atendida, sem
ferir o seu direito à autodeter-
minação, mas promovendo
meios para que ela fortaleça
sua autoestima e tome deci-
sões, a fim de livrar-se do ci-
clo de violência que vive.

Para comemorar o Dia das
Crianças, o Centro de Refe-
rência da Assistência Social
(CRAS), de São Francisco do
Conde, localizado no bairro de
São Bento da Lages, realizou
uma linda festa em comemo-
ração a esse dia especial.

A festa aconteceu no dia 11
de outubro, a partir das 13h,
na quadra poliesportiva do
bairro de São Bento. Na opor-
tunidade, foram apresentadas
algumas atividades lúdicas
para animar a criançada, com
show de mágica, brincadeiras,
sorteio de brindes, animado-
res infantis, distribuição de
guloseimas, sorvete, cachor-
ro-quente, algodão doce e pi-
poca.

O bonito evento proporci-
onou lazer para as crianças da
comunidade que tiveram a
oportunidade de brincar, se
divertir e aprender.

A nova sede da Unidade de
Saúde da Família, no bairro
Nova São Francisco, irá pro-
porcionar um ambiente mais
acolhedor, humanizado, com
melhores condições de traba-
lho para os profissionais, o que
proporcionará também mais
qualidade no atendimento à
população.

A inauguração aconteceu
no último dia 03 de outubro,
quando a prefeitura de São
Francisco do Conde entregou
uma série de benfeitorias à
comunidade, no setor de saú-
de, que teve ainda a entrega de
ambulâncias e do novo espa-
ço da diretoria da Vigilância de
Saúde do município.
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Ford Camaçari

O BraseiroRestaurante A Melhor comida
a Quilo da Região

*PRATOS DELICIOSOS *MASSAS *CHURRASCOS
*SALADAS *SUCOS  *SOBREMESAS

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

Colégio Perspectiva promoveu a X Feira
de Ciência e Tecnologia em Candeias

REDAÇÃO - Com Informações

da  ASCOM/PMC  e do Site Bahia

Noticia / Foto: Ascom / PMC

O Robozão Stailer foi um dos destaques da Feira de Ciência e Tecnologia do
Colégio Perspectiva, que recebeu a visita dos Secretários, Nem de Barão (Espor-
tes) e Jario Silva, o Jarinho (Governo)

Ford anuncia equipe
especializada para acelerar
o desenvolvimento global
de veículos elétricos
A Ford Motor Company anun-
ciou a criação de uma equipe
especializada visando a acele-
rar o desenvolvimento global
da nova geração de veículos
elétricos da marca. Chamado
pela empresa de “Time Edi-
son”, nome que remete a Tho-
mas Edison, inventor da lâm-
pada elétrica, que teve como
funcionário Henry Ford, esse
grupo multifuncional inclui
integrantes de várias áreas da
empresa e estará concentrado
nos modelos puramente elé-
tricos. Edison e Ford pensa-
ram em alguns dos primeiros
conceitos de veículos elétricos
há mais de um século. “À me-
dida que avançamos para os
carros inteligentes em um
mundo conectado, uma boa
parte da estratégia para o fu-
turo será a eletrificação de
nossos produtos. A tendência
global indica esse caminho,
que está alinhado com as me-
tas da nossa empresa”, afir-
mou Jim Hackett, CEO e pre-
sidente mundial da Ford Mo-
tor Company.

No início de 2017, a Ford
apresentou planos para inves-
tir US$ 4,5 bilhões até 2020
em veículos elétricos. O “Time
Edison” é um passo importan-
te para fazer esse planejamen-
to avançar, sob a liderança de
Ted Cannis e com a direção de
Sherif Marakby, vice-presi-
dente de Veículos Elétricos e
Autônomos da Ford. Os exe-
cutivos Darren Palmer e Mark
Kaufmann vão comandar, res-
pectivamente, o desenvolvi-
mento dos carros e a estraté-
gia de marketing.

Foco no ser humano
Além de criar e implemen-

tar rapidamente novos veícu-

los puramente elétricos, o
time tem como missão desen-
volver serviços e experiências
focadas no cliente. O objetivo
é entender as expectativas dos
consumidores e a segmenta-
ção de mercado e reduzir cus-
tos por meio de uma estraté-
gia assertiva, novos modelos
de negócios e parcerias.

Segundo Jim Hackett, “o
desafio dessa equipe é pensar
grande e avançar rápido para
entregar veículos e experiên-
cias com foco no ser humano.
A nossa estratégia é aprovei-
tar os atributos dos nossos
produtos e o conhecimento
que temos de nossos clientes
para desenvolver automóveis
que agradem e ajudem a me-
lhorar as vidas das pessoas.
Isso abrange toda a gama de
veículos elétricos – híbridos,
híbridos plug-in e os pura-
mente elétricos.”

Para a Ford, enquanto os
híbridos se tornam mais co-
muns, a empresa acredita que
os modelos puramente elétri-
cos terão maior impacto na
indústria automobilística e no
mundo, o que abrirá as portas
para novas formas de pensar,
desde o design e produção até
serviços para os clientes e sof-
twares. Com custos operacio-
nais mais baixos e vantagens
convincentes, os carros elétri-
cos se encaixam perfeitamen-
te no estilo de vida de muitas
pessoas. A autonomia da ba-
teria e as velocidades de car-
regamento progrediram e
continuarão a melhorar. “É
fundamental aproveitar esse
momento para expandir o
portfólio da marca”, ressaltou
o CEO da Ford.Oficina Pública

para “Validação
da Oferta
Turística e
Proposição de
Roteiros”

MEC vai apresentar novo
parecer sobre ensino
domiciliar Fonte: ASCOM /

Dep. Aleluia

O deputado federal José Car-
los Aleluia (Democratas-BA)
conseguiu a garantia do minis-
tro Mendonça Filho para que
a equipe técnica do Ministério
da Educação (MEC) realize
um novo parecer sobre o mo-
delo de educação domiciliar
(“Homeschooling”).

Em reunião com o minis-
tro nesta terça-feira (17/10),
Aleluia esteve acompanhado
de pais e educadores que de-
fendem o modelo e que foram
prejudicados por ações judici-
as em todo o Brasil após o ex-
ministro petista Aloizio Mer-
cadante apresentar parecer
contrário à prática.

Esta é a segunda vitória do
“homeschooling” em menos
de um ano. Em dezembro do
ano passado, o ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Luís Roberto Barroso,
determinou a suspensão naci-
onal de todos os processos em
curso no Poder Judiciário di-
ante da relevância dos argu-
mentos apresentados pelas
partes no Recurso Extraordi-
nário 888.815, que discute o
tema.

“A flexibilização do mode-
lo de ensino básico é uma rea-
lidade em todos os países onde

há uma sólida democracia li-
beral que respeita a liberdade
e autonomia de seus cidadãos.
Em conversa com o ministro
Mendonça Filho avançamos
na consolidação de um mode-
lo de Educação Domiciliar res-
peitando as diretrizes do
MEC. Aos poucos estamos re-
tirando as amarras ideológi-
cas que impediram por déca-
das a nossa educação de se
modernizar”, explicou Aleluia.

O novo parecer deve aju-
dar na decisão do STF e servir
como subsídio na Comissão de
Educação da Câmara que dis-
cute projetos relativos ao tema
e que estão sob a relatoria da
deputada federal Professora
Dorinha (Democratas-TO).

O que é Homeschooling
O Ensino Domiciliar (Ho-

meschooling) é aquele lecio-
nado no domicílio do aluno
por um familiar ou tutor em
alternativa ao ensino tradici-
onal em uma instituição.

Legalizado em vários paí-
ses como Estados Unidos,
Áustria, Bélgica, Canadá, Aus-
trália, França, Noruega, Por-
tugal, Rússia, Itália e Nova
Zelândia, ele atende às diretri-
zes básicas de ensino governa-
mental e costuma ser avalia-
do por exame de conteúdo
idêntico ao modelo geral.

Muitos pais optam pela
prática por se tratar de uma
educação baseada no autodi-
datismo e na atualização cons-
tante de conteúdo. Nos Esta-
dos Unidos, dois milhões de
jovens são educados em casa,
o que representa 4% do total
dos estudantes.

Deputado José Carlos
Aleluia (DEM/Bahia)

7ª e 8ª etapas do Campeonato de
Velocidade na Terra aconteceram
em São Francisco do Conde

O Candeeiro Leia, anuncie e divulgue

Fonte e Foto:

Secom/PMSFC

Máquinas potentes estiveram em São F. do Conde

De um lado alunos ávidos por
conhecimento e do outro um
universo de cores, formas e
saberes. Dividida em áreas, a
X Feira de Ciência e Tecnolo-
gia, idealizada pela diretora do
Colégio Perspectiva, Meire de
Souza, levou até o Ginásio de
Candeias crianças, jovens e
adultos de todas as escolas do
município para conhecerem o
mundo da ciência e tecnolo-
gia, de forma lúdica. O evento
tecnológico aconteceu no úl-
timo dia 30 de setembro, reu-
nindo dezenas de estudantes.

O Robô Stailer, um gigan-
te de mais de dois metros de
altura, roubou a cena durante
o evento. Cercado por jovens
e crianças, o gigante dançou e
animou o público. “Trouxe-
mos um mundo tecnológico
que atraiu a juventude, des-
pertando o interesse de todos
os presentes. Esse é o grande
sucesso da feira”, apontou
Rosana Souza, que é filha da
idealizadora do projeto e que
também trabalhou no evento.

O Professor de Língua Por-
tuguesa e Literatura, Joerison
Liberalino, pontuou que des-
pertar o interesse dos alunos
na ciência e tecnologia é pen-
sar no amanhã. “Nosso maior
objetivo é despertar o interes-
se do aluno, para que ele veja
a tecnologia de modo prazero-
so. É preciso que os alunos
encarem as redes sociais, por
exemplo, como um modelo de
aprendizado”, destacou,
acrescentando que “Quando
incentivamos a criatividade,
os alunos passam a descobrir
do que eles gostam e quais são

os seus potenciais”. De acor-
do com ele, as feiras de ciên-
cias podem representar uma
forma de “empoderar” o alu-
no para aprender de uma for-
ma diferente. “Não é como
uma coisa que o aluno precisa
ler em um livro, decorar e res-
ponder em uma prova para
receber uma nota”, ensinou o
professor Joerison.

Para o professor de Geo-
grafia, José Alberto, que não
perdeu a oportunidade de
pontuar a importância do
evento promovido pelo Colé-
gio Perspectiva, “o problema
ambiental é algo que deve ser

visto muito de perto pelas au-
toridades e que seu projeto
junto aos alunos do sexto ano
buscava impactar o visitante
para uma causa que está bem
perto da gente”, comentou em
relação ao trabalho desempe-
nhado pelas turmas sob sua
orientação. Ele e sua turma
montaram, em pleno Ginásio
de Esporte, um rio totalmen-
te poluído, e trouxeram solu-
ções práticas para a despolui-
ção da água, além de
uma grande maquete de uma
hidrelétrica sustentável.

O Colégio Perspectiva é o
único da cidade que trabalha

na geração I, ministrando au-
las com o uso de IPad, substi-
tuindo o livro para tornar o
momento mais lúdico e dife-
rente com o uso da tecnologia.
Destaque para área de biomé-
dica que mostrou a evolução
dos equipamentos. Robótica
que mostrou pequenos robôs
feitos com escova de dente e
caixa de fósforos. Música
como forma de aprendizado e
o lado bom e ruim das redes
sociais quando associada ao
conhecimento.

Dando continuidade às
ações relacionadas ao PRO-
DETUR Nacional Bahia, a
Secretaria de Turismo do
Estado da Bahia – SETUR
realizou, no último dia 02 de
outubro, uma Oficina Públi-
ca para “Validação da Ofer-
ta Turística e Proposição de
Roteiros” para a Zona Turís-
tica Baía de Todos-os-San-
tos.

A atividade compõe o
Produto 2 do contrato de
Roteirização do Programa
Nacional de Desenvolvi-
mento do Turismo, que está
sendo desenvolvido pelo
consórcio COBRAPE/ RUS-
CHMANN/ NIPPON.

Na oportunidade, esteve
presente, representando o
município de São Francisco
do Conde, a secretária mu-
nicipal de Turismo, Úrsula
Flávia. Cerca de 150 pesso-
as, entre membros do trade
turístico, órgãos, entidades e
associações afins à cadeia
produtiva do turismo, parti-
ciparam do evento promovi-
do pala SETUR, que tam-
bém fez uma apresentação
dos avanços do Prodetur.

A temporada 2017 da Veloci-
dade na Terra na Bahia teve a
1ª etapa em março e, depois,
foi interrompida pelo rigoro-
so e atípico inverno deste ano,
que castigou o Circuito Lelo
Bala, na capital baiana de au-
tomobilismo, a histórica cida-
de de São Francisco do Con-
de. Mas, os motores voltaram
a roncar alto assim que os pri-
meiros raios de sol anuncia-
ram a proximidade da prima-
vera.

Em agosto, no dia 20, fo-
ram disputadas, no Circuito
Ferreirão, em Camaçari, a 3ª
e 4ª etapas e, em setembro,
nos dias 16 e 17, foram dispu-
tadas a 5ª e a 6ª etapas, junto

com o Brasileiro de Velocida-
de na Terra. Até o final do ano,
ainda serão disputadas mais
seis etapas, sendo duas em
cada dia.

Sem deixar o giro dos mo-
tores baixar, serão disputadas,
no dia 08 de outubro, a partir
das 10h, a 7ª e 8ª etapas no
Circuito Lelo Bala, em São
Francisco do Conde. As outras
quatro etapas ainda não têm
datas confirmadas. Após as 12
etapas, serão conhecidos os
campeões das categorias Tu-
rismo, com motor 1.6 refrige-
rado a água; Speed com pre-
paração livre de motor e a
Kartcross, com motor de moto
250 cc adaptado.

Na Turismo, Hamilton 
Santos (714) lidera, seguido de
José Nicolau (771) e Flávio
Estrela (759). Na Speed, o re-
presentante de Mata de São
João, Reynaldo Lucas (369),
assumiu a ponta na etapa pas-
sada, seguido de Maiquel Sil-
va (14) e Charles Barreto
(444). Na categoria Kartcross,
Romero Sampaio (763) lidera,
seguido de Ramon Alves (737)
e Antoni Morais (711), que tor-
ce para os adversários não
pontuarem nas últimas eta-
pas.

O Campeonato Baiano de
Velocidade na Terra tem o pa-
trocínio da Petrobahia, Gover-
no do Estado da Bahia, atra-
vés da SETRE (Secretaria do
Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte) e FazAtleta, e da Pre-
feitura de São Francisco do
Conde, por meio das secreta-
rias municipais de Desenvol-
vimento Econômico (SEDEC),
de Serviços, Conservação e
Ordem Pública (SESCOP) e de
Turismo (SETUR). Conta ain-
da com a supervisão da Fede-
ração de Automobilismo da
Bahia (FAB), Confederação
Brasileira de Automobilismo e
a realização do Clube de Au-
tomobilismo da Bahia (CAB).
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Prefeitura de Candeias realiza III
Conferência da Educação

Dezenas de professores da rede municipal de ensino de Candeias, participaram
da III Conferência de Educação, que foi conduzida pelo secretário Jair Cardoso

Retrocesso prejudica o
trabalhador brasileiro

Por Carlos Martins

O Governo Federal retroce-
deu em séculos no dia de hoje
(17 de outubro) ao publicar a
Portaria nº1.129 publicada
no Diário Oficial da União
que dispõe sobre os concei-
tos de trabalho escravo. A
medida é um verdadeiro re-
trocesso e afronto às políti-
cas públicas de enfrentamen-
to ao trabalho escravo, bem
como difere de tudo que foi
aplicado pela gestão do pre-
sidente Lula, que, junto à OIT, ratificou a importância do
combate a essa prática como prioridade.

A atitude do Governo Federal destrói o conceito de tra-
balho escravo, comprometendo fortemente a integridade e
dignidade do trabalhador. Nessa nova maneira de pensar
do Governo Temer só serão consideradas casos análogos à
escravidão quando se forem encontrados “cerceamento da
liberdade do trabalhador”, excluindo casos em que eles se-
rão submetidos a jornadas exaustivas ou degradantes, dei-
xando impunes quem se beneficia dessas condições do tra-
balhador.

Isso sem contar com as mudanças que alteram o mode-
lo de trabalho dos auditores fiscais e elencam uma série de
documentos necessários para que o processo possa ser acei-
to após a fiscalização. Entre as absurdas medidas, estão a
necessidade de que o auditor fiscal seja acompanhado, na
fiscalização, por uma autoridade policial que deve registrar
boletim de ocorrência sobre o caso. Sem esse documento, o
processo não será recebido e, com isso, o empregador não
será punido.

Enquanto Delegado Regional do Trabalho busquei sem-
pre dar condições de igualdade aos trabalhadores, bem
como, na Sefaz, na valorização do trabalho dos auditores
fiscais, e por isso enxergo essa medida como mais um golpe
na vida do povo trabalhador brasileiro, parte de uma estra-
tégica para agradar a bancada ruralista da Câmara e tentar
salvar o mandato de um presidente ilegítimo, que só retro-
cede na agenda positiva e social do País.

Carlos Martins é Secretário de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia

Projeto Educação
Patrimonial - Educar
para Preservar

São Francisco do Conde vai ganhar
uma fábrica de colchões da Biflex

O prefeito Evandro
Almeida...

...e o diretor da Biflex
assinam a Escritura

Fonte e Fotos: SECOM / PMSFC

Atividades lúdicas
marcaram o Dia
Nacional do Idoso
em São Francisco
do Conde

Em comemoração ao Dia Na-
cional do Idoso, celebrado em
27 de setembro, o Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos do Idoso, órgão
ligado à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e
Esportes – SEDESE, promo-
veu, entre os dias 25 a 28 do
mês passado, diversas ativida-
des lúdicas para os que são
atendidos no Espaço Viver
Julieta dos Santos Machado. 

Entre as ações, teve bingo,
caça ao tesouro, karaokê, gin-
cana, show de calouros e se-
resta. Estas são ações que,
além de conferirem entreteni-
mento para o grupo da 3ª ida-
de, contribuem para integra-
ção dos idosos.

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 banheiro com área de estacio-
namento para carga e descarga 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

Jornal

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Leia, anuncie e

Divulgue

A prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria Municipal
da Educação (SEDUC), reali-
zou, no último dia 22 de se-
tembro, a III Conferência Mu-
nicipal de educação, com o
tema: A consciência do Siste-
ma Nacional de Educação –
SNE e o Plano Nacional de
Educação – PNE: monitora-
mento, avaliação e proposi-
ção de políticas para a ga-
rantia do direito à educação
de qualidade social, pública,
gratuita e laica. O evento
ocorreu na Escola Professor
Dásio.

O fórum iniciou com a en-
toação do Hino Nacional e, em
seguida, contou com a parti-
cipação da Filarmônica Lira
Candeense, que contagiou os
presentes com o instrumental
da canção Eu Navegarei, den-
tre outras que ajudaram a ins-
pirar os presentes. O evento
explanou temas de extrema
importância para construção
de uma educação de alto nível,
debatendo a Qualidade, ava-
liação e regulação das políti-
cas educacionais; a gestão de-
mocrática com a participação
popular e controle social, den-
tre outros.

A conferência foi aberta
oficialmente com o pronunci-
amento do Secretário Jair
Cardoso, destacando que os
professores são professores
por vocação, por escolher ele-
var a cidadania, através da
educação e salientou que este
é o momento de reunir para

discutir as melhorias que que-
rem para a educação. “O que
fazer para dar encanto aos jo-
vens para o ato de aprender?
Esse é o espaço do debate. Sa-
bemos das mazelas encontra-
das, mas o que propomos para
melhorar cada vez mais?”,
questionou Jair.

O objetivo da conferência
é propiciar um espaço de de-
bates, respeitando a temática
do documento referência e
seus eixos, com o intuito de
monitorar, avaliar a imple-
mentação do Plano Municipal
de Educação – PME, no que
diz respeito aos avanços e de-

safios, em busca de consolidar
e estruturar o Sistema Nacio-
nal de Educação – SNE.

A presidente do fórum
municipal de educação, e pro-
fessora há 22 anos, Cláudia
Pimentel, destacou a impor-
tância de propiciar o espaço
de debate. “Esse é o espaço
para avaliar as metas e estra-
tégias utilizadas no municí-
pio”, pontuou Cláudia.

Para a Diretora da Escola
Professor Dásio, Rosana Vilas
Boas, são de suma importân-
cia para o evento o aperfeiço-
amento e a qualidade da edu-
cação. “Este evento é de suma

importância para o suporte
pedagógico e alcance do avan-
ço que a educação precisa”,
explicou Rosana.

O dia foi bastante produ-
tivo, onde os participantes,
divididos em vários grupos de
trabalho, refletiram e defini-
ram as diversas estratégias
para as metas do Plano Mu-
nicipal de Educação. De acor-
do com o Prefeito, Pitágoras
Ibiapina, a conferência é um
momento ímpar para que os
profissionais de educação e
representantes da sociedade
civil repensem o futuro da
educação de Candeias.

“O futuro de São Francisco do
Conde está no presente, em
cada uma de nossas ações”,
definiu o presidente da Câma-
ra de Vereadores de São Fran-
cisco do Conde, Venilson Sou-
za Chaves (Cravinho), duran-
te o encontro que reuniu au-
toridades municipais como:
vereadores, secretários, funci-
onários e o prefeito Evandro
Almeida, que firmou a assina-
tura da Escritura Pública de
doação modal para que São
Francisco do Conde ganhe
uma fábrica de colchões, a Bi-

flex, que irá se instalar no
bairro da Baixa Fria. A assina-
tura aconteceu no último dia
16 de outubro, no Gabinete do
prefeito, na sede da Prefeitu-
ra.

A chegada da empresa tra-
rá 150 empregos diretos e, em
contrapartida, a Biflex ainda
vai implantar uma creche no
município. “Eu acho que esse
é um legado gigantesco. A
gente espera que essa fábrica
possa vir de fato a contribuir
com o crescimento da cidade
e é primordial trazer empre-
sas que possam empregar pes-
soas daqui. Estamos vivendo
um momento de desemprego
no país todo, as pessoas estão
buscando essas vagas e é com
muita alegria e expectativa
que nós acolhemos vocês e es-
peramos que seja um novo
marco para nossa cidade. São
Francisco do Conde agradece
a vinda de vocês”, declarou a
secretária de Desenvolvimen-
to Econômico do município,
Ana Christina Oliveira, agra-
decendo a Biflex por enxergar
o município como um local

estratégico para o desenvolvi-
mento das atividades.

Anderson Serra, diretor
administrativo da Biflex, re-
latou a trajetória que trouxe
a Biflex ao município. “Per-
corremos vários estados e foi
aqui onde encontramos aco-
lhimento e sentimos o traba-
lho profissional e a fibra do
povo”, declarou Serra que
ainda frisou que: “comemora-
mos 25 anos e essa empresa
possui 450 funcionários em
Aparecida de Goiânia. Temos
um trabalho sério em relação
ao trabalho, ao nosso produ-
to e aos nossos clientes e va-
mos começar a desenvolver
nosso trabalho na Bahia, aqui
em São Francisco do Conde,
uma cidade que nos encanta
muito”.

“O povo de São Francisco
do Conde agradece a chega-
da desta empresa que vai ge-
rar empregos. Eu estive em
contato com a equipe da Bi-
flex e eles me falaram sobre a
energia da nossa cidade, o
nosso povo acolhedor e eu
disse que iríamos trabalhar

para trazer a empresa. O povo
de São Francisco do Conde re-
cebe vocês de braços abertos,
vamos continuar trabalhando
por mais emprego, mais renda.
Além disso, a creche será um
grande ganho para a nossa ci-
dade”, agradeceu o prefeito
Evandro Almeida.

“Nós estamos muito felizes
em dar essa contrapartida, que
é a creche. Nossa empresa pre-
za pelo lado social, a Biflex
mantém uma creche em Goiâ-
nia com 80 crianças”, concluiu
Anderson Serra, da Biflex.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura –
SECULT, está promovendo o
Projeto Educação Patrimoni-
al – Educar Para Preservar. O
projeto, que está sendo desen-
volvido no bairro de Santo
Estevão, com 60 crianças, tem
por objetivo promover a sen-
sibilização quanto à valoriza-
ção, conservação e preserva-
ção dos patrimônios históri-
cos locais, através de ações
que promovam o sentimento
de pertencimento à própria
herança cultural.

No último dia 27 de setem-
bro, alunos da comunidade
participaram de uma excur-
são, que percorreu diversos
pontos turísticos da cidade. O
local de partida foi no bairro
de Santo Estevão, com chega-
da ao Centro. As paradas in-
cluíram as comunidades de
Paramirim, Vencimento,
Monte Recôncavo, Engenho
D’Água e São Bento (Escola
Agrícola). No Centro, a cara-
vana passou pela Orla Maríti-
ma, Convento de Santo Antô-
nio, Igreja Matriz de São Gon-
çalo e Secretaria de Cultura;
retornando para Santo Este-
vão, ao final da excursão, que
foi bastante proveitosa para os
estudantes.

Os trabalhos de sensibili-
zação com as crianças envol-
vem aulas teóricas sobre pa-
trimônio cultural da cidade;
oficinas de produções artísti-
cas (dança, pintura em tela,
desenho e artesanato); entre-
vistas e depoimentos de pes-
soas envolvidas com o patri-
mônio cultural do município;
visitas a alguns monumentos
históricos de São Francisco do
Conde; e, palestras, debates e
pesquisas sobre os patrimôni-
os culturais.

O encerramento do proje-
to aconteceu no último dia 25
de outubro, com a apresenta-
ção e exposição das oficinas
desenvolvidas durante o pro-
jeto, além de apresentações
culturais no Centro Comuni-
tário do Ilhote.
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FLOR DO LÁCIO

CONSULTORIA

CONSULTORIA EM REVISÃO

PRODUÇÃO DE TEXTO PARA
BLOGS,

SITES E MÍDIAS SOCIAIS

PLANO DE COMUNICAÇÃO
E EM PROJETOS CULTURAIS

Manuela Barreto Tel.: (71) 99405-6487

flordolacioconsultoria@gmail.com

Fonte: SECOM/PMSFC

Karatecas franciscanos conquistaram 07
medalhas no campeonato Brasileiro 2017

ESPORTE Campeonato Brasileiro de Karatê 2017 aconteceu em Lauro de Freitas, entre

os dias 12 e 14 de outubro, e mais de 2.000 atletas participaram da competição

Os atletas de Karatê de São Francisco do Conde brilharam em Lauro de Freitas

Circuito Municipal de
Cultura – Cultura em
Movimento certificou os
oficineiros e
coordenadores do projeto

Embasa inova na área
de qualidade da água

A Empresa Baiana de Águas e
Saneamento (Embasa), atra-
vés de seu Laboratório Cen-
tral, em Salvador, investe con-
tinuamente na pesquisa e de-
senvolvimento de novas técni-
cas de análise laboratorial que
garantem o atendimento às
normas regulamentadoras
dos padrões de potabilidade
da água e dos padrões ambi-
entais para lançamento de
efluentes (Portaria nº 2914/
2011 do Ministério da Saúde e
Resolução do Conselho Naci-
onal do Meio Ambiente - Co-
nama nº 357/2005, respecti-
vamente). Neste ano, a empre-
sa obteve um importante re-
conhecimento aos avanços já
conquistados com a premia-
ção de trabalhos técnico-cien-
tíficos no 3° Congresso Inter-
nacional da Rede de Sanea-
mento e Abastecimento de
Água (Resag), vinculada ao
Sistema Brasileiro de Tecno-
logia (Sibratec) e ao Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
(MCTIC).

Os trabalhos foram desen-
volvidos pela equipe da Ge-
rência de Controle de Quali-
dade da Água e Efluentes da
Embasa. Uma das técnicas
premiadas foi o desenvolvi-
mento de uma nova técnica de
análise dos surfactantes aniô-
nicos, exigência da legislação
tanto para análises de água
potável quanto para amostras
retiradas diretamente de ma-
nanciais e efluentes . Os sur-
factantes aniônicos são os
princípios ativos mais comuns
de sabões e detergentes, sen-
do amplamente utilizados pe-
las indústrias cosmética e de
produtos de limpeza. A pre-
sença excessiva dessas subs-
tâncias nos corpos hídricos
prejudica a vida aquática e
pode gerar forte impacto visu-
al, com a formação de grande
volume de espuma na super-
fície de mananciais.

“A metodologia consegue
reduzir em 90% o tempo de
análise, além de diminuir em
95% o uso de clorofórmio
como solvente no teste, mini-
mizando riscos à saúde e ao
meio ambiente”, destaca o
químico Júlio César Mato
Grosso, um dos autores do
trabalho, que foi desenvolvido
com o apoio da técnica em
Química Sandra Novaes. En-
quanto o método tradicional
de análise leva cerca de duas
horas para verificar dez amos-
tras, esta técnica agiliza o pro-
cesso, analisando 25 amostras
em meia hora. Além disso,
com a nova metodologia, é
possível usar vidraria mais
simples, reaproveitando tubos
oriundos de outras aplicações.
A técnica vem sendo utilizada
na Embasa desde 2007 e, no
ano assado, o método alcan-

çou o terceiro melhor resulta-
do no programa de compara-
ção interlaboratorial promovi-
do pela Rede Metrológica do
Rio Grande do Sul, competin-
do com 53 laboratórios públi-
cos e privados do país.

O segundo trabalho premi-
ado este ano no Congresso In-
ternacional da Resag traz ou-
tra técnica de análise inteira-
mente desenvolvida no Labo-
ratório Central da Embasa e
que apresenta vantagens em
comparação aos métodos clás-
sicos. Desta vez, a substância
analisada é o antimônio, cujos
níveis são avaliados em amos-
tras de água bruta e tratada.
O antimônio é eliminado na
natureza a partir, principal-
mente, de resíduos de materi-
ais plásticos e ligas de metais.
Em altas concentrações, ele
pode provocar efeitos como
náuseas, vômitos e diarréia.
Para o químico Jorge Tadeu
de Freitas – autor do trabalho
juntamente com Sandra No-
vaes e Dalton Blohem –, a téc-
nica anterior utilizava energia
elétrica em larga escala e equi-
pamentos de alto custo. Os
tempos de análise também fo-
ram reduzidos. “Dez amostras
eram analisadas em três mi-
nutos, o que, agora, leva só 30
segundos. Além disso, desen-
volver uma técnica alternati-
va nos dá a garantia de que as
análises não sejam interrom-
pidas em caso de quebra de
um equipamento, por exem-
plo, conferindo mais seguran-
ça para garantir as exigências
da legislação”, defende.

O 3° Congresso Internaci-
onal da Rede de Saneamento
e Abastecimento de Água (Re-
sag) foi realizado no mês de
setembro, em Belo Horizonte.
Palestrantes nacionais e inter-
nacionais conduziram discus-
sões em temáticas como pla-
nejamento e execução de po-
líticas públicas relacionados
aos recursos hídricos; progra-
mas e ações nas áreas da saú-
de, meio ambiente, indústria,
comércio e agricultura; moni-
toramento, preservação e qua-
lidade da água. Neste ano, os
trabalhos apresentados por
técnicos da Embasa conquis-
taram o segundo e terceiro lu-
gares no congresso, que é rea-
lizado de dois em dois anos.
Na edição anterior, em 2015,
a empresa também já havia se
destacado, obtendo a primei-
ra e terceira colocações entre
os trabalhos inscritos. Para o
gerente de Controle de Quali-
dade da Água e Efluentes da
Embasa, Fabrício Aleluia, “os
resultados exitosos que vêm
sendo obtidos inserem a em-
presa em um cenário de pro-
dução e compartilhamento de
conhecimento técnico-cientí-
fico em âmbito nacional e in-
ternacional”.

Fonte: SECOM/GOV/BA

Fonte e Foto: SECOM / PMSFC

Foto do convite enviado ao Candeeiro pelo presidente da Câmara Municipal,
Fernando Calmon, para a sessão especial em homenagem as Irmãs Franciscanas

Sessão Especial na Câmara de Vereadores celebrou
os 25 anos das Irmãs Franciscanas em Candeias
A Câmara Municipal de Can-
deias homenageou as “bodas
de prata”, da chegada das Ir-
mãs Franciscanas na cidade,
com uma sessão especial, pro-
posta pelo presidente da Casa,
o vereador Fernando Calmon,
que justificou a honraria lem-
brando do trabalho social que
as religiosas fazem no municí-
pio desde que aqui chegaram
em 1992.

Durante esses 25 anos de
atuação comunitária em Can-
deias e região, as religiosas,
que pertecem a Ordem dasIr-
mãs Franciscanas Terciárias
Regulares de Todos os Santos,
têm demonstrado uma grande
capacidade de ajudar as comu-
nidades carentes, com arreca-
dação de alimentos, oferta de
cursos e, principalmente le-
vando uma palavra de fé e es-
perança para as pessoas.

Karatecas franciscanos bri-
lharam no campeonato Brasi-
leiro de Karatê 2017, realiza-
do na cidade de Lauro de Frei-
tas, entre os dias 12 e 14 de
outubro. Mais de 2.000 atle-
tas participaram da competi-
ção e destes 14 representaram,
com muita garra e determina-
ção, o munícipio de São Fran-
cisco do Conde.

Os atletas voltaram para
casa, trazendo na bagagem
mais 06 medalhas. Sendo no
total, 03 medalhas de ouro, 01
de prata e 03 de bronze. A
competição foi disputada nas
categorias kumite, kata indi-
vidual, além da disputa por
equipes.

A atleta Iris de Jesus con-
quistou a medalha de ouro em

kata individual; Ricardo Sou-
za também conquistou uma
medalha de ouro na mesma
categoria; o karateca Paulo
Roberto foi vice-campeão em
kata individual, sub-14 e os
atletas João Victor, Samara
Bonfim e Evellyn Vitória con-
quistaram medalhas de bron-
ze. João Victor, Moacir Bote-
lho e Gledson Araújo consa-

graram-se campeões brasilei-
ros de kata em equipe, sub-21.

 Todos os desafios enfren-
tados durante a competição e
as medalhas conquistadas pe-
los atletas foram comemora-
das por toda equipe técnica da
delegação, os professores Re-
ginaldo Pereira, Emily Meire-
les, Clovis Monteiro, Robson
Amorim e Elivaldo Nascimen-
to, que acompanharam desde
o início essa trajetória de co-
ragem, força, e, sobretudo,
superação dos atletas.

“É uma Satisfação imen-
sa, uma felicidade inexplicá-
vel, um orgulho fazer parte
da vida deles, não só como
professora, mas também
como amiga. Representar a
nossa Cidade e o nosso Esta-
do é muito bom e esse Cam-
peonato teve um significado
ímpar na minha vida. Só te-
nho que agradecer aos atle-
tas por darem o melhor de si.
Agradeço também ao prefei-
to Evandro Almeida e à Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes (SEDESE),
através do secretário Aloisio
Oliveira”. Ressaltou a profes-
sora Emily Meireles.  

Todos os atletas contaram
com o apoio da Prefeitura
Municipal de São Francisco do
Conde, através da Secretaria
de Desenvolvimento Social e
Esportes (SEDESE).

A comunidade do Monte Re-
côncavo recebeu os profissio-
nais que ofertaram as oficinas
do projeto Circuito Municipal
de Cultura – Cultura em Mo-
vimento para uma certifica-
ção, que, também, reuniu os
coordenadores regionais,
membros do Conselho Muni-
cipal de Cultura e autoridades
municipais, como o prefeito
Evandro Almeida.

O evento, promovido pela
Secretaria Municipal de Cul-
tura – SECULT, rendeu home-
nagens aos profissionais que
se dedicaram a passar seus
conhecimentos para a comu-
nidade. Na mesa solene esti-
veram presentes: o prefeito
Evandro Almeida; o secretário
de Cultura Osman Ramos; a

representante do Conselho
Municipal de Politicas Cultu-
rais, Maria Bernadete Primo;
o representante dos oficinei-
ros, Luís Gustavo Damasceno,
e, o coordenador regional
Lourival Rodrigues, represen-
tando todos os demais coorde-
nadores.

O Projeto Circuito Munici-
pal de Cultura foi uma respos-
ta à comunidade cultural,
através da escuta dos anseios
da população durante a reali-
zação de rodas de conversas.
Ao todo, foram certificados 30
oficineiros que levaram seus
conhecimentos para 18 bair-
ros do município de São Fran-
cisco do Conde. Entre os cer-
tificados pelo projeto estão
cerca de 900 pessoas que pu-

deram aprender sobre dança
afro contemporânea, roda de
capoeira, flauta doce, teatro,
percussão, canto coral, dança
e samba de roda, dentre ou-
tros temas.

A Secretaria de Cultura es-
tima que cerca de 1.500 pes-
soas estiveram envolvidas di-
reta e indiretamente na reali-
zação do  Circuito Municipal
de Cultura. Durante os discur-
sos ficou clara a intenção do
município de valorizar sua
cultura.

“Em nome do Conselho de
Cultura, quero parabenizar a
todos pela participação no
projeto. O conselho está à dis-
posição para apoiar todos os
projetos colocados para co-
munidade cultural. Fazer cul-
tura é muito sério. A cultura
é o futuro de uma comunida-
de”, declarou a representante
do Conselho Municipal de Po-
líticas Culturais, Maria Berna-
dete Primo.

“Todos os bairros foram
contemplados com, pelo me-
nos, duas oficinas e a gente se
sente feliz, pois o projeto
aconteceu como a gente pen-
sou e os protagonistas deste
evento foram vocês e os alu-

nos. Foi muito gratificante
envolver a comunidade dos
bairros que antes estava es-
quecida”, agradeceu o secretá-
rio de Cultura, Osman Ramos.

“Eu nunca vi na história de
São Francisco do Conde um
projeto que beneficiasse vári-
as famílias e crianças da nos-
sa comunidade como esse. Eu
me senti tão importante pela
oportunidade que a gestão me
deu de fazer essa oficina”, sa-
lientou Silvia Neves, da Muri-
beca.

“Eu me sinto muito feliz
em ver os coordenadores re-
gionais trabalhando pelo seu
povo. Eu havia prometido que
este mandato seria para os
bairros e nós estamos fazen-
do. Nós precisamos de pesso-
as com atitude e vocês estão
fazendo acontecer. As coisas
que dão certo, a gente não
pode deixar acabar... Se esse
projeto está dando certo te-
mos que continuar e melho-
rar! Nós estamos acabando
com essa distância que existe
entre bairros e a sede, pois
somos uma só São Francisco
do Conde”, frisou o prefeito do
município, Evandro Almeida.
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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

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

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

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!

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

VENHACONHECER

PEÇAS E SERVIÇOS PARA TODAS
AS MARCAS DE VEÍCULOS

  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

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  Rio deJaneiro Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Bahia.

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes


