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Promotor de Justiça recebe o
Título de Cidadão Candeense

O promotor de Justiça Millen
Castro Medeiros de Moura,
que atuou na Comarca de Can-
deias por mais de quatro anos,
recebeu da Câmara de Verea-
dores, no último dia 6 de abril,
o Título de Cidadão Candeen-
se. A comenda foi outorgada
pelo vereador Fernando Cal-
mon, presidente da Câmara
Municipal e teve o Projeto de
Resolução aprovada por una-
nimidade pelos 17 vereadores
da Casa.

Promotor de Justiça da
Bahia desde 2000, o doutor
Millen Castro passou pelas
Comarcas de Santana, Serra
Dourada, Coribe, Santa Maria
da Vitória, Cocos e Correnti-
na, todas no Oeste baiano.
Atuou também em Valente, na
região sisaleira e São Félix, no
Recôncavo, onde ficou lotado
até novembro de 2013, quan-

O vereador Fernando
Calmon entrega o Titulo
de Cidadão Candeense
ao Promotor de Justiça
Millen Castro

Candeias
ganha um
Mestre em
Psicologia

LBV comemora
2 anos de atuação
em favor da
comunidade

de Itinga 
Há dois anos a Legião da Boa
Vontade (LBV) inaugurou o
Centro Comunitário de Assis-
tência Social Idalina Cecília de
Paiva, em Itinga/Lauro de
Freitas, na Região Metropoli-
tana de Salvador. O qual con-

Parceiros, amigos, colaboradores e autorida-
des, prestigiaram o evento, que foi marcado por
apresentações artísticas, feitas pelas crianças,

mulheres e idosos atendidos pela instituição
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O novo Mestre em Psico-
logia, Vladimir Nasci-
mento, ao lado dos
professores doutores
Marilena Ristum
(Orientadora – UFBA),
Antônio Marcos Chaves
(UFBA) e Andréa Sando-
val Padovani
(UNINASSAU).

O Cadeeiro agora na web!
A partir da próxima edição,
teremos uma novidade para
você! O jornal O Candeeiro irá
iluminar também na web.
Mantendo sua luz acesa, o
periódico mais lido da região
metropolitana e recôncavo
baiano estará disponível na
rede mundial de computado-
res, para ser acessado em
qualquer lugar do mundo, a
um click de distância.

Mantendo a fidelidade
com a verdade e a ética, O

Candeeiro migra para a Inter-
net, antenado com a tecno-
logia e se aproximando cada
vez mais de seu público. Na-
vegue nessa nova experiên-

Aula inaugural do Polo

da Unijorge de Candeias

A Unijorge, polo EAD de Can-
deias (foto), situado na rodo-
via Ba 522, em frente a FAC –
Faculdade Regional de Filoso-
fia Ciências e Letras de Can-
deias, iniciou as suas ativida-
des com uma aula inaugural
no último dia 28 de abril, ofe-
recendo os  cursos de nível
superior de Administração,
Ciências Contábeis, Serviço
Social, Ciências Econômicas e
Sistemas de Informação.

Também são oferecidos os
cursos tecnólogos em Gestão

Artista Plástico morre
durante ação de PMs

A onda de violência que vem
assombrando o país, a cada
dia vai se interiorizando e
chegou em Candeias de for-
ma trágica. A vítima dessa
vez foi artista plástico Arnal-
do Filho, conhecido como
Nadinho, de 61 anos, que
morreu dentro de sua casa,
no bairro do Santo Antônio,
onde morava, após ser bale-
ado durante uma ação da
Polícia Militar, no último dia
21 de abril.

Nadinho, mais uma vítima
da violência policial

tribui para a melhoria da qua-
lidade de vida das crianças,
adultos e idosos que vivem em
situação de vulnerabilidade
social.

Para comemorar a impor-
tante data, a LBV reuniu, na

última terça-feira (17), ami-
gos, parceiros, colaboradores
e famílias atendidas em uma
cerimônia especial. A progra-

mação contou com apresenta-
ções artísticas e culturais, fei-
tas pelos próprios atendidos.

cia, com a confiança de
quem tem mais de uma de-
zena de anos  noticiando, co-
mentando e divulgando o
que acontece de importante
no mundo da política e da
sociedade, trazendo pontos
de vista sobre a conjuntura
e reflexões sobre a vida.

Preservando os velhos
parceiros e inovando em seu
formato, O Candeeiro se con-
solida entre os meios de co-
municação mais  respeitados
da Bahia. Antes de acreditar
em fakenews , leia o Cande-
eiro e fique a par da realida-
de.

A DIRETORIA

do foi promovido para a Pro-
motoria de Defesa do Patri-
mônio Público, em Candeias,
da qual era Titular até o início
de abril.

A morte de Nadinho mobi-
lizou a população de Candei-
as que foi para as ruas pedir
justiça. Nadinho era muito
querido na cidade, onde exer-
cia a sua arte e ensinava no-
vas gerações a pintar, uma das
paixões da sua vida.

A Prefeitura de Candeias
divulgou nota de pesar pela
morte do artista.

“Nadinho teve sua vida in-
terrompida de forma brusca,
mas sua história não se apa-

gará. Há pouco tempo, em
uma bela exposição na praça,
retratou através de suas mãos,
a história de nossa cidade”, diz
a nota da Prefeitura.

Ambiental, Gestão Comercial,
Gestão de RH, Gestão Finan-
ceira, Logística, Marketing,
Processos Gerenciais, Segu-
rança no Trabalho, Seguran-
ça Pública, Análise e Desen-
volvimento de Sistemas. E
ainda as licenciaturas em His-
tória, Letras, Pedagogia, Ma-
temática e Geografia. A Uni-
jorge, polo de Candeias, ofe-
rece mais de 40 cursos de pós
graduação.

Já o Instituto do Conheci-
mento da Bahia – ICB, ofere-

ce os cursos técnicos em En-
fermagem, Saúde Bucal, Far-
mácia, Nutrição e Análises
Clínicas.

De acordo com o professor
Osvaldo Miranda, diretor do
ICB, e representante da Uni-
jorga em Candeias, todos os
cursos estão com promoções
especiais.

Inauguração da CLIMA vai
para acontecer em maio

O prédio da CLIMA ganhou novo visual

A pesar de todo o esforço da diretoria, a inauguração das no-
vas dependências da Clínica Maria Albano ficou para maio,
devido a alguns contra-tempos nas obras de acabamento.

O prédio já está totalmente reformado, faltando apenas
algumas adequações nas áreas de estacionamento. “Vamos
ter uma nova CLIMA, com a mesma eficiência nos serviços
médicos prestados. A inauguração será dentro de poucos
dias”, irformou Amãncio Nasimento, diretor-administrativo
da Clínica Maria Albano.

DA REDAÇÃO

REPRODUÇÃO

O psicólogo Vladimir de Sou-
za Nascimento, articulista do
jornal O Candeeiro (o que nos
honra muito) acaba de con-
cluir o mestrado em psicolo-
gia pela Universidade Federal
da Bahia – UFBA.

A apresentação da sua Tese
“Eu não quero ser pequeno
nem grande, quero ser igual:
significações sobre o futuro
construídas por pessoas em si-
tuação de rua”, foi apresenta-
da no último dia 18 de abril. Página 3

Leia ainda nesta edição

Os artigos do psicólogo Vladimir Nascimento e do Jornalista e

escritor José de Paiva Netto, e a coluna Pimenta na Política, de

José Eduardo, na Página 2. E o artigo de Plácido Faria, pág 3
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Efeito social da prece

Em entrevista à jorna-
lista portuguesa Ana
Serra, comentei que
— a acepção de Fra-
ternidade e Espiritua-
lidade Ecumênica co-
loca-nos em sadio
contato íntimo com

nós mesmos e com o Criador do Uni-
verso e Suas criaturas, que constitu-
em o mais perfeito altar onde deve-
mos adorá-Lo, conforme destaquei,
em 5 de novembro de 1983, no dis-
curso de lançamento da pedra funda-
mental da sede da Legião da Boa Von-
tade, em São Paulo/SP, Brasil, duran-
te o 8o Congresso dos Noivos e Casais
Legionários. Na obra Ao Coração de
Deus — Coletânea Ecumênica de
Orações (1990), afirmei: Quando se
ora, a Alma respira, fertilizando a
existência humana. Fazer prece é es-
sencial para desanuviar o horizonte
do coração. E isso se encontra ao al-
cance de todos, porquanto possuímos
a inata capacidade de meditar para es-
colher o caminho adequado e resol-
ver transtornos que se iniciam no Es-
pírito e, depois, se manifestam no cor-
po humano, muita vez em forma de
doença, e no campo social.

Escrevi em Reflexões da Alma
(2003) que quem, religioso ou ateu,
souber usufruir do silêncio de Alma
fará brotar, de dentro de si, todas as
riquezas que o mundo não lhe pode
oferecer, a começar pela paz de espí-
rito, que Deus nos prometeu e que

ninguém, além Dele, nos pode inte-
gralmente proporcionar, porque nem
na sua totalidade ainda a conhece-
mos: “Minha Paz vos deixo, minha
Paz vos dou. Eu não vos dou a paz
do mundo. Eu vos dou a Paz de Deus,
que o mundo não vos pode dar. Não
se turbe o vosso coração nem se ar-
receie, porque Eu estarei convosco,
todos os dias, até o fim dos tempos”
(Evangelho de Jesus, segundo João,
14:27; e Mateus, 28:20). Não há um
pensador sério, guardadas as exce-
ções de praxe, que não necessite en-
trar, mesmo que vez por outra, no
ambiente inspirador da reflexão,
dando-lhe este ou aquele nome. E
isso não favorece apenas a quietude
psíquica, mas igualmente a serenida-
de somática.

Ideia cuja hora chegou
Em Somos todos Profetas (1999),

digo: Estamos corpo, mas somos Es-
pírito. A nação que compreender e
administrar essa Verdade empolga-
rá e governará o mundo no transcor-
rer do terceiro milênio. E, se alguém
julgar tal raciocínio um delírio, apre-
sento-lhe este aforismo do genial Vic-
tor Hugo (1802-1885): “Aqueles que
hoje afirmam que uma coisa é im-
possível de ser concretizada tacita-
mente se colocam do lado dos que
vão perder”.

Bem a propósito, o filósofo e so-
ciólogo italiano Pietro Ubaldi (1886-
1972), correspondente de Einstein

(1879-1955) e grande admirador da
Legião da Boa Vontade — que defi-
niu como “um movimento novo na
História da Humanidade. Colocará
o Brasil na vanguarda do mundo” —
, numa de suas conferências, lem-
brou-se deste outro apontamento do
gigante de Besançon: “Há uma coisa
mais poderosa que todos os exérci-
tos: é uma ideia cujo tempo tenha
chegado”.

Hoje, até a ciência já considera
que a Espiritualidade Ecumênica
pode reduzir o risco de doenças tidas
como graves ou incuráveis. Em en-
trevista à Super Rede Boa Vontade de
Comunicação (TV, rádio e internet),
em 2009, acerca do tema, declarou o
pesquisador, professor e psicobiólo-
go Ricardo Monezi, do Instituto de
Medicina Comportamental da Uni-
versidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp): “Atualmente já temos diversos
relatos na Ciência de que uma pes-
soa que exercita o bom pensar, a fe-
licidade, todos os bons sentimentos,
tem um potencial de defesa do cor-
po muito maior do que uma pessoa
pessimista. (...) Uma pessoa otimis-
ta, quando vai ser vacinada, desen-
volve anticorpos com uma rapidez
muito maior do que a pessimista. E
tem muito mais chances de atraves-
sar um processo de adoecimento crô-
nico em relação a uma pessoa pessi-
mista”.

Eis aí: Espírito saudável é medi-
cina preventiva para o corpo.

A Fé é o combustível das Boas Obras
Em uma palestra que proferi de impro-
viso no Rio de Janeiro/RJ, em 5 de ju-
lho de 1991, asseverei que a Fé é o com-
bustível das Boas Obras; portanto, do
trabalho. Tantos anos se passaram, e
essa frase continua cumprindo o papel
de fortalecer os corações. É como a pre-
ce. Ela é necessária a todo instante,
porque a Alma, assim como o corpo,
necessita de alimento. O que sustenta
o Espírito é justamente a oração. O
Amor que vem de Deus é resultado de
nossa permanente sintonia com o Pai
Celestial. Mas é preciso não esmorecer
ante as intempéries da existência. É de
Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Es-
tadista, este incentivo basilar: “Aquele
que perseverar até ao fim será salvo”
(Evangelho, segundo Mateus, 10:22).
Oração do trabalhador

Pelo ensejo do Dia Mundial da Boa
Ação, comemorado em 19 de março,
dedico aos operários da Terra e do Céu
da Terra, que dedicam suas vidas à
construção de “um mundo melhor e
uma Humanidade mais feliz” — já que
os mortos não morrem — a “Oração do
Trabalhador”, de autoria do nobre
“Médico dos Pobres”, dr. Bezerra de
Menezes (1831-1900), Espírito, por in-
termédio da sensitiva Maria Cecília
Paiva, constante do livro Veleiro de
Luz:

“Senhor, nossos corações reunidos
aos corações que oram e trabalham em
Teu Nome entoam o cântico de amor e
de felicidade que nos invade a Alma.

“Humildes trabalhadores de Tua
Seara, somos ainda os pequeninos
aprendizes do Teu Evangelho que nos

esclarece para a longa jornada do in-
finito.

“Louvamos a Tua Grandeza que
estende mãos generosas à nossa de-
bilidade, amparando-nos para que
possamos exercer o Divino Mandato
que nos confiaste.

“Nós Te louvamos o nome sagra-
do que imprime em nossas vidas a for-
ça necessária para empunharmos a
enxada do trabalhador consciente de
sua responsabilidade.

“Nós Te agradecemos as bênçãos
generosas que deixas em nossos cami-
nhos como frutos sazonados do Teu
Amor, ofertando-nos vitalidade mai-
or.

“Nós Te suplicamos, Senhor, que
não nos deixes viver ao som das trom-
betas da vaidade, ou ao som dos elo-
gios fáceis.

“Sabemos, Divino Mestre, quão pe-
quenos e frágeis somos e quão neces-
sárias são as Tuas Bênçãos para o
nosso fortalecimento.

“Reergue-nos, Senhor, quando fra-
quejarmos.

“Inspira-nos nos momentos difí-
ceis.

“Ampara-nos hoje e sempre.
“Que os dias de trabalho que Te

ofertamos sejam iluminados pelas Au-
ras de Teus Anjos, a fim de que aque-
les que se aproximarem de nós rece-
bam a gota de orvalho que balsamiza
e cura.

“Não nos deixes entregues ao or-
gulho que ainda vive em nosso íntimo
e permite que, humildes trabalhado-
res de hoje, possamos prosseguir sem-

pre, rumo aos mais altos planos,
amando-Te e servindo sempre em Teu
Nome.

“Anjo de Deus, envolve-nos na Tua
Luz, e, estrada afora, cantaremos gló-
rias ao Teu Nome para sempre!”

Belíssima oração! Faz bem à Alma.
Espiritualidade Ecumênica é para isso:
fortalecer, com as bênçãos dos Céus, o
nosso Espírito. Portanto, muito opor-
tuna esta palavra do meu saudoso
amigo ex-presidente da Academia Bra-
sileira de Letras (ABL) Austregésilo de
Athayde (1898-1993): “A verdadeira
religião ensina, orienta, edifica, po-
rém não ameaça. A infinita bondade
de Deus não pode ser clava mortal
para os pecadores”.
Um mundo melhor

A edição 234 da revista BOA VON-
TADE (março de 2013) trouxe este
destaque da palavra do vocalista do
grupo Nenhum de Nós, Thedy Corrêa:
“A LBV faz um trabalho sensacional,
porque muitas pessoas têm dificulda-
de de enxergar esta possibilidade: a
de que existe um mundo melhor... e a
LBV mostra isso a elas”.

Grato ao generoso povo brasileiro,
que tem tornado possíveis essas ações
de Boa Vontade com seu imprescindí-
vel apoio.

Época de instabilidade

Vivemos em uma épo-
ca de intensa instabi-
lidade. E essa incerte-
za não se configura
apenas no nível econô-
mico, mas também em
diversas outras áreas
da nossa vida. Pode-

mos citar algumas:
Instabilidade social, na qual so-

mos um conjunto de indivíduos co-
nectados tecnologicamente, mas sem
nenhum tipo de conexão sólida e
constante no âmbito real. Somos es-
timados ou valorizados pelo número
de amigos virtuais que temos nas re-
des sociais (mesmo que eles não nos
reconheçam nas ruas), levando-nos
a registrar todos os nossos passos
diários (o que comemos, ou não, no
café da manhã; o local que compra-
mos os acessórios da última moda;
ou o restaurante caro que frequenta-
mos) a fim de legitimar a sensação de
estarmos vivos (mesmo que seja uma
vida virtual).

Instabilidade emocional, onde a
fidelidade de um relacionamento afe-

tivo é taxada como um comporta-
mento arcaico e infantil; sendo va-
lorizados aqueles que “ficam” com o
maior número de parceiros no car-
naval. Todavia, atrás dessa aparente
potência se esconde uma fragilidade
na qual precisam ser estimulada
constantemente através das pílulas
azuis, com o objetivo de manter uma
suposta virilidade, mesmo estando
ciente dos efeitos colaterais da me-
dicação. E aqueles que descobrem
que, inevitavelmente, não consegui-
rão sustentar permanentemente essa
máscara de super-herói, apelam para
os antidepressivos ou ansiolíticos
por não aceitarem a frustração de ser
um ser humano “normal”.

Instabilidade profissional, onde
no Brasil é mais vantajoso ficar sub-
serviente e refém dos políticos do que
estudar e ter uma profissão. Em nos-
so País não importa o quanto você
se preparou, estudou ou se qualifi-
cou em sua profissão… Se não tiver
uma garantia através de um concur-
so (ocasião bastante rara) é impos-
sível obter gratificações e reconheci-

mento financeiro, a não ser por fa-
vores políticos. Além disso, não exis-
te uma garantia plena daqueles que
estão empregados permanecerem
com seus vínculos, mesmo com as
condições de trabalho defasadas, sob
a alegação de que existem outros tan-
tos querendo essa vaga, mesmo que
seja por uma carga horária maior de
trabalho e uma redução salarial.

Enfim, essa instabilidade que es-
tamos vivendo é típica da nossa or-
dem global capitalista e pós-moder-
na, cujos benefícios são realmente
colhidos apenas por uma ínfima par-
cela da sociedade e que pouco se im-
portam com os danos a quem estão
causando. Nessa inconstância gene-
ralizada é difícil traçar metas frente
o porvir. Mas, seja através da falta
de garantias profissionais, da fragi-
lidade dos vínculos afetivos ou soci-
ais precisamos com urgência enten-
der melhor essa crise humanitária
que estamos vivenciando, com o ob-
jetivo de traçarmos diferentes estra-
tégias para uma vida melhor, mes-
mo que seja das próximas gerações.

Audiência Pública
A Prefeitura de São Francisco do Conde estará promovendo no próximo
dia 10 de maio, no auditório da Câmara Municipal, uma audiência pública
onde serão debatidos com a população os trâmites para a contratação da
empresa que executará os Serviços Integrados de Limpeza Urbana do
município.

Na oportunidade, os presentes, previamente inscritos para participar
da audiência, poderão esclarecer junto à Mesa de Trabalho, todos os pon-
tos do objeto do contrato de Concorrência Pública e Licitação que será
realizado pela Secretaria de Serviços, Conservação e Ordem Pública para
a execução dos Serviços Integrados de Limpeza Urbana de São Francisco
do Conde, algo inédito no município.

Quem quiser participar da Audiência Pública, deverá comparecer à
Câmara Municipal no dia do evento (10 de maio) e entregar a ficha de
participação devidamente preenchida, para que a Mesa de Trabalho possa
debater com os presentes.

Pé na estrada
Depois que deixou a Secretaria de Serviços Públicos do Município, o vere-
ador Valdir Cruz, que voltou à Câmara Municipal no início do mês em
grande estilo, está se dedicando diuturnamente à sua pré-campanha a
deputado estadual.

Nos dias em que não tem sessão no Legislativo, o Vereador bota o pé
na estrada e vai à caça de votos nos diversos municípios do interior baia-
no. Além da Região Metropolitana, Valdir Cruz tem visitado outras cida-
des de outras regiões, onde tem recebido importantes apoios.

Segundo Valdir Cruz, que será candidato pelo PDT, o objetivo da pré-
campanha é conseguir votos em pelo menos 100 municípios baianos. Para
isso, o vereador não está poupando sapato.

Márcia Gomes
A vice-prefeita Márcia Gomes, que rompeu como prefeito Pitagoras Ibia-
pina no ano passado, entregando a Secretaria de Indústria e Comércio,
que pertencia ao seu partido, PSDB, e era ocupada pelo empresário André
Peixoto, quer mostrar o seu cacife eleitoral em outubro próximo, quando
irá concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Apesar de ser irmã da ex-vereadora e atual secretária de Serviços Pú-
blicos da Prefeituta, a petista Marivalda da Silva, as duas sempre fizeram
política em lados opostos. A única exceção foi na eleição passada, quando
ambas apoiaram a candidatura de Pitágoras à Prefeitura. Mesmo porque,
Márcia Gomes era a candidata a vice-prefeita.

Tonha X Chico
Se se confirmarem as duas candidaturas a deputado estadual, teremos em
Candeias um embate político inédito: dois ex-prefeitos concorrendo ao
mesmo cargo. Vamos ver quem tem “farinha no saco”.

Será uma boa oportunidade para os eleitores avaliarem os dois ex-pre-
feitos que administraram Candeias. Tonha Magalhães ficou na prefeitura
entre 1993 e 1997, e ainda elegeu a sua sucessora, a sobrinha Amiga Jú.

Já o sargento Francisco governou a cidade entre junho e dezembro de
2012 (mandato tampão, já que era presidente da Câmara de Vereadores e
assumiu por seis meses em substituição a Maria Maia, que foi cassada) e
de 2013 a 2016, eleito em 2012.

Com as candidaturas dos dois, Candeias entra para a história política
da região, como a cidade que tem dois ex-prefeitos medindo forças, pen-
sando nas eleições municipais de 2020.

Quem Pitagoras vai apoiar?
Todo mundo sabe (pelo menos quem acompanha a política local) que o
candidato a deputado federal do prefeito Pitagoras Ibiapina é Cacá Leão,
que é do seu partido e o apoiou para ganhar a Prefeitura de Candeias. Só
que até agora não se viu nenhuma manifestação pública do deputado Cacá
em Candeias.

E além de tudo, existem dois candidatos a deputado federal da cidade
(Pastor Sargento Isidorio e Carlos Martins) que também apoiaram a can-
didatura de Pitagoras para a Prefeitura. E aí?

Os buracos voltaram
Apesar da operação tapa-buracos (da qual nos referimos na edição passa-
da), com as fortes chuvas que tem castigado a região metropolitana nos
últimos dias, a BA 522 voltou a mostrar o problema de sempre: buracos
ao longo da sua extensão. Eles voltaram em alguns trechos da rodovia.

Como temos dito nos últimos anos, em várias matérias publicadas em
nosso O Candeeiro,tanto a BA 522, quanto a BA 523, necessitam de uma
intervenção bem mais eficaz do que uma simples operação tapa-buracos.
Na verdade, as duas estradas precisam mesmo e urgente, é de uma recu-
peração total, diante do grande fluxo de tráfego e da sua importância para
a economia da região.
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Vereadores aprovam o
nome de José Melo para
o Ginásio de Esportes do

distrito da Caroba

Fernando Calmon lem-
brou do trabalho social
prestado por José Melo na
comunidade da Caroba

A Câmara Municipal de Can-
deias aprovou por unanimi-
dade, em sessão realizada no
mês passado, o Projeto de Lei
001/2018 que denomina de
José Reginaldo Melo, o Giná-
sio de Esportes localizado no
Distrito da Caroba. A propos-
ta, de autoria do vereador
Fernando Calmon, recebeu
os votos favoráveis dos 17 ve-
readores que compõem o Le-
gislativo Municipal.

José Reginaldo Melo era
empresário e pai do ex-vere-
ador Roberto Melo, que ape-
sar de ter exercido apenas um
mandato na Câmara Munici-
pal de Candeias, foi presiden-
te da Casa no primeiro biênio
da Legislatura passada, onde
se destacou pela austeridade
administrativa.

José Reginaldo Melo foi
um morador atuante no dis-
trito e durante a sua vida se
dedicou na prestação diver-
sos serviços que beneficiaram
o desenvolvimento da locali-
dade, além de ser um parcei-
ro solidário da comunidade.

O autor do projeto desta-
cou a trajetória do empresá-
rio, que ao abrir sua empre-
sa, a Transmelo, gerou mui-
tos empregos para o bairro.

“Além de ter construído uma
igreja e uma escola em tem-
po integral, levando educação
e merenda escolar de quali-
dade, na comunidade da Ca-
roba. Portanto, é mais do que
justo que o Ginásio Esporti-
vo, que vai tirar muitos jovens
das drogas e da vida ociosa
para a prática de esportes,
mereça levar o nome de José
Reginaldo Melo”, avaliou o
presidente da Câmara Fer-
nando Calmon.

A construção do Ginásio
de Esportes do distrito da Ca-
roba está sendo executada
com recursos do Governo Fe-
deral.

Exportações baianas
crescem 5,5% em março
As exportações baianas do
mês de março chegaram a
US$ 694,1 milhões, com
crescimento de 5,5% sobre
março de 2017 e de 14,4%
sobre fevereiro último. No
mês, as importações totali-
zaram US$ 497,6 milhões,
com queda de 26% sobre o
mesmo período do ano pas-
sado. As informações foram
analisadas pela Superinten-
dência de Estudos Econômi-
cos e Sociais da Bahia (SEI).

As vendas do mês foram
lideradas pelo setor de papel
e celulose com receitas de
US$ 166,6 milhões e incre-
mento de 48,8%, ante mar-
ço de 2017. O setor passa por
bom momento que culmi-
nou pela aquisição da Fibria
pela Suzano, garantindo à
empresa a liderança mundi-
al do setor, além de produ-
ção e preços internacionais
que seguem em alta, depois
de avançarem até 50% no
ano passado. O volume ex-
portado até março alcançou
838,8 mil toneladas, o que
alçou o setor também a lide-
rança da pauta baiana no tri-
mestre com vendas que al-
cançaram US$ 410,4 mi-
lhões e crescimento de 39%
no período.

No primeiro trimestre, as
exportações baianas alcan-
çaram US$ 1,86 bilhão, com
crescimento de 10,3% em
relação ao mesmo período
do ano anterior. O cresci-
mento no período deve-se

exclusivamente ao aumento
dos preços médios em
13,4%, já que o volume em-
barcado teve redução de
2,7% no período.

As vendas seguem puxa-
das pelos produtos básicos,
com incremento de 40% li-
deradas pela soja (+61%);
minerais (+22%) e algodão
(+306%). As exportações de
semimanufaturados tam-
bém cresceram 30%, alavan-
cadas pelo bom desempenho
da celulose (+39%) e do se-
tor metalúrgico (+50%), que
segue em recuperação após
a reestruturação da Parana-
panema e da alta dos preços
do cobre. Entre os manufa-
turados, apesar do bom de-
sempenho do setor automo-
tivo (+23,2%), houve redu-
ção de 9% nas vendas, gra-
ças à queda nos embarques
de produtos petroquímicos
(-10%), derivados de petró-
leo (-29%), pneus (-25%) e
calçados (-32%).

As importações, em posi-
ção oposta ao que ocorre no
plano nacional (crescimento
de 6,7%), registraram queda
de 26% comparadas a mar-
ço de 2017, enquanto que no
trimestre, a queda também
acumula 26% - no Brasil au-
mento de 15,8% -, reflexo do
ainda pouco dinamismo eco-
nômico local, que mesmo no
Brasil se pronuncia tênue.

A queda nas compras ex-
ternas no trimestre, princi-
palmente de bens intermedi-

ários e de combustíveis, re-
flete o clima de letargia no
dinamismo econômico do
estado. A redução nas im-
portações ocorreu nos três
meses do ano e foi condizen-
te com o ritmo tímido de re-
tomada da atividade. O de-
sembarque de intermediári-
os caiu 10,7% de janeiro a
março, em relação a igual
período do ano passado, tra-
duzindo a estagnação da
produção industrial. No
mesmo período, os combus-
tíveis e lubrificantes recua-
ram 51,2%, principalmente
nafta para a petroquímica (-
56%). A importação de bens
de capital, também acusou
queda de 1,5% no primeiro
trimestre, sinalizando um
cenário de recuperação ain-
da lenta e incerta dos inves-
timentos.

Com os resultados no pri-
meiro trimestre, a Bahia
acumulou um superávit de
US$ 399,6 milhões, em sua
balança comercial, com a
corrente de comércio (soma
das exportações e importa-
ções) chegando a US$ 3,32
bilhões com queda de 6,4%
sobre igual período de 2017,
resultado da redução maior
das importações do que o
aumento verificado nas ex-
portações no período.

Fonte:
Superintendência de
Estudos Econômicos e

Sociais da Bahia (SEI)

Geraldo Alckimin pode
cair na Lava-jato

Por Plácido Faria

Com a renúncia de Geraldo Alckmin ao Governo do Estado
de São Paulo, o mesmo perdeu o foro privilegiado. É de co-
nhecimento público que a atitude do referido político tem
como motivo pleitear a Presidência da República, sendo em
seu grupo, talvez, o candidato de maior densidade de votos
e aglutinação de aliados.

Sucede que com a perda do foro privilegiado tudo pode
acontecer para barrar a pretensão do experimentado políti-
co, inclusive nada. Tudo depende da atuação dos represen-
tantes da Procuradoria da República, notadamente, dos 11
Procuradores da Lava Jato.

Ainda é cedo para formular um juízo de razão, como está
sendo amplamente noticiado na imprensa nacional, que a
descida da investigação do Superior Tribunal de Justiça para
a Justiça Eleitoral de São Paulo seria uma maneira de blin-
dá-lo. É verdade que o Judiciário do Brasil vem se compor-
tando inspirado no Supremo Tribunal Federal, abandonan-
do as garantias individuais, embalado no vai e vem de en-
tendimentos. Assim, fica difícil uma previsão do imponde-
rável.

No entanto, o grupo de Procuradores acima citado quer
e tem direito de acesso ao inquérito aberto do STJ, em no-
vembro de 2017, com base nas delações da Odebrecht.

De acordo com os delatores da referida empreiteira, Al-
ckmin recebeu mais de 10 milhões de reais “por fora” em
suas campanhas (2010 e 2014).

Recentemente, a Ministra Nancy Andrighi, do STJ, aca-
tando o pedido da PGR, formulado pelo Vice-Procurador-
Geral da República, Luciano Mariz Maia, determinou que a
investigação fosse encaminhada para a Justiça Eleitoral de
São Paulo e não para a Justiça Criminal Comum, o que ge-
rou grande polêmica a respeito da lisura do comportamen-
to do Procurador.

Os críticos afirmam, indevidamente, que Alckmin saiu
da rota dos Procuradores que atuam em desdobramentos
da Lava Jato em São Paulo.

Grande Celeuma
Os aludidos Procuradores de São Paulo pediram à Pro-

curadoria Geral da República acesso ao inquérito que apu-
rava os supostos atos criminosos do Ex-Governador, que
estava, devido ao foro privilegiado, nas mãos do STJ. As-
sim, a intenção de livrar o presidenciável não pode ser des-
cartada. Ocorre que pelos últimos acontecimentos, a mano-
bra, se existiu, foi desnecessária e não alcançará a finalida-
de dita pelos críticos.

A questão maior nesta discussão é que, como se diz po-
pularmente, “não existe almoço grátis”. Então, o caixa dois
não é um procedimento ilícito que venha desacompanhada
de outros crimes, ao revés, quando um empresário se dis-
põe a pagar uma quantia vultuosa a um político, está implí-
cito que se trata de um investimento empresarial, sob a óti-
ca capitalista.

Desde 14 de maio de 2015 o Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento do plenário que o Ministério Público
tem a competência para promover investigações penais por
conta própria, respeitando os direitos garantidos pela Cons-
tituição, o devido processo legal e a razoável duração do pro-
cesso. Tal entendimento, vale especialmente para casos que
envolvam ofensa ao patrimônio público, ou suposto envol-
vimento de autoridades policiais em abuso de poder, ou ou-
tras transgressões criminosas.

A tese foi proposta através de Recurso Extraordinário,
com repercussão geral reconhecida. Para o Ministro Celso
de Melo, os representantes do MP devem documentar as
investigações, em virtude de possibilitar controle em caso
de abuso. É verdade que o MP não pode agir de forma ilimi-
tada, disse, ainda, o Ministro. Entretanto, respeitadas as
garantias constitucionais, os seus membros são livres para
praticar atos investigatórios e até mesmo promover ação
penal com as peças de informação que estejam em mãos,
desde quando existam indícios suficientes de autoria e pro-
va da materialidade do crime. Não se deve esquecer que o
inquérito policial e a investigação preliminar não é condi-
ção para a propositura da Ação Penal.

Vale acrescentar que o Vice-Procurador-Geral da Repú-
blica, Luciano Mariz Maia, afirmou que: “o que foi feito de
novembro para cá, eu não posso comentar. Nestes quase cin-
co meses, as diligências possíveis foram requeridas e as mais
possíveis ainda não foram realizadas”. Vale noticiar que
muita coisa faltou ainda para ser investigado inclusive as
delações da Odebrecht foram homologadas no início do ano
passado e tornadas públicas em abril, até novembro o caso
de Alckmin ficou esquecido, sem ser investigado. O desinte-
resse no inquérito é noticiado pela própria Procuradoria,
através do seu multicitado membro.

Segundo a PGR, os Procuradores da Força Tarefa Pau-
lista da Lava Jato, podem iniciar uma investigação crimi-
nal, sob as alegações dos delatores e solicitar o comparti-
lhamento de informações da Justiça Eleitoral.

Como sempre, a elite e os políticos tratam a nação brasi-
leira com menosprezo total, principalmente quando se re-
fere a um juízo de valor em torno de um fato. Assim, vale
informar as palavras de Arnaldo Cumplido, diretor de con-
tratos do metrô, a saber: “era um apoio para a campanha do
Governador de São Paulo. Teoricamente, esses valores sai-
am dos custos das obras do Estado”.

Afirma, também, Benedicto Júnior: “Alckmin nunca be-
neficiou a Odebrecht, mas a empresa deu dinheiro para a
campanha dele porque tinha interesse em manter boa rela-
ção com o Governador”. Para finalizar, não resta dúvida so-
bre a relação promiscua, pratica antiga na república entre
os empresários investidores e os políticos.

Concluindo, o envio das investigações para a Justiça Elei-
toral de São Paulo não tem o condão de livrar Alckmin da
Lava Jato. A única coisa que pode blindá-lo é a inação dos
Procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo,
fato esse que já foi demonstrado, por enquanto, que ele e
seus correligionários não devem contar.

Plácido Faria é Comentarista Político

placidofaria@yahoo.com.br

O psicólogo Vladimir de Souza
Nascimento, articulista do jor-
nal O Candeeiro (o que nos hon-
ra muito) acaba de concluir o
mestrado em psicologia pela
Universidade Federal da Bahia
– UFBA.

A apresentação da sua Tese
“Eu não quero ser pequeno nem
grande, quero ser igual: signifi-
cações sobre o futuro construí-
das por pessoas em situação de
rua”, foi apresentada no último
dia 18 de abril e avaliada pelos
professores doutores Marilena
Ristum (Orientadora – UFBA),
Antônio Marcos Chaves
(UFBA) e Andréa Sandoval Pa-
dovani (UNINASSAU).

Após a conclusão do Mestra-
do, Vladimir confidenciou ao

Petrobrás perde
influência no
Brasil com
chegada de
estrangeiras

Por Rogerio Lessa

Estatal respondeu por
75% da produção de

petróleo do Brasil em
fevereiro, contra 93%,

em 2010

Matéria da revista Exame de-
monstra o óbvio: decisões go-
vernamentais equivocadas es-
tão fazendo encolher a maior
empresa do Brasil. Na reporta-
gem, a jornalista Sabrina Valle
mostra que a participação da
estatal “tende a se reduzir ain-
da mais à medida que as gigan-
tes do petróleo, entre elas
Exxon Mobil, Total e Statoil,
correm para garantir participa-
ções no pré-sal, uma das zonas
petrolíferas mais promissoras
já descobertas no mundo.”

A presença da Petrobrás co-
meçou a cair ainda no governo
Dilma Rousseff e a queda se
acentuou após a chegada do im-
popular Michel Temer.

“Em dois anos, a Petrobrás
reduziu em 7 pontos percentu-
ais sua participação de merca-
do, mesma fatia que a empresa
levou 13 anos para perder des-
de o fim do monopólio, há 20
anos”, diz o texto.

Ao comentar os números, o
diretor de Estratégia da Petro-
brás, Nelson Silva, teve de abu-
sar do malabarismo
verbal. ”Não é que seja bom (a
Petrobrás perder participação
de mercado), mas é importante
a chegada de outras empresas”,
disse. Para Silva, “não dá para
fazer uma coisa sem a outra.”

Para quem tem dúvida sobre
o potencial do pré-sal, a maté-
ria mostra que o Brasil já supe-
rou o México e a Venezuela e se
tornou o maior produtor de pe-
tróleo da América Latina, além
de ser uma das principais fon-
tes de crescimento da produção
de fora da Opep dos últimos
anos. “O Brasil não divulga es-
timativas de reservas do petró-
leo do pré-sal, mas a Agência
Nacional do Petróleo (ANP)
considera a região a maior des-
coberta do planeta nos últimos
50 anos.”

Publicado no Boletim da AEPET

Candeias ganha um
Mestre em Psicologia

nosso O Candeeiro: “Terminei
agora o mestrado, e vou me de-
dicar também a ensinar em fa-
culdades (já estou lecionando
no curso de Enfermagem, da
FAC). Mas, esse conhecimento
adquirido no mestrado também
servirá para aprimorar minha
atuação na área em que atuo, a
Psicologia Social.

Iria pleitear a seleção do
doutorado, mas com a chegada
da minha filha resolvi adiar esse
sonho para dedicar uma maior
atenção a essa que é uma fase
muito importante. E minha fi-
lha para mim é prioridade”, re-
velou o jovem que se transfor-
mou no primeiro Mestre em
Psicologia de Candeias, para or-
gulho de todos nós.

Vladimir Nascimento e os professores examinadores

Vem aí O Candeeiro Online
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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

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

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

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:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes
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LBV comemora 2 anos de atuação
em favor da comunidade de Itinga 
Há dois anos a Legião da Boa
Vontade (LBV) inaugurou o
Centro Comunitário de Assis-
tência Social Idalina Cecília de
Paiva, em Itinga/Lauro de
Freitas. O qual contribui para
a melhoria da qualidade de
vida das crianças, adultos e
idosos que vivem em situação
de vulnerabilidade social.

Para comemorar a impor-
tante data, a LBV reuniu, na
última terça-feira (17), ami-
gos, parceiros, colaboradores
e famílias atendidas em uma
cerimônia especial. A progra-
mação contou com apresenta-
ções artísticas e culturais, fei-
tas pelos próprios atendidos.

A emoção ficou estampada
no rosto das pessoas que pres-
tigiaram o evento. A cada
apresentação uma chuva de
aplausos ecoava pelo auditó-
rio da instituição, que home-
nageou os amigos e voluntá-
rios com o certificado “Amigo
de Boa Vontade”.

“Todo o trabalho realizado
pela LBV acontece graças à
colaboração de pessoas de Boa
Vontade, que atuam das mais
diversas formas para tornar
possível os atendimentos. A
LBV é grata a cada esforço,

cada ato de solidariedade que
transforma vidas”, disse a ges-
tora social da unidade, Cristi-
ani Ranolfi.

O artista plástico, Jean
Marcos é voluntário da enti-
dade desde a inauguração e foi
agraciado com o certificado.
“Me sinto lisonjeado em poder
prestigiar o evento e contri-
buir com a minha arte. Para
mim, receber e passar esse ca-
rinho é super importante”, fi-
nalizou.

Para dona Rosalinda Gon-
çalves, de 71 anos, esses dois
anos de atuação contribuíram
para melhorar a sua qualida-
de de vida. “Antigamente eu

era cheia de problemas de saú-
de, hoje não tenho mais nada.
Eu amo isso aqui. A LBV faz
parte da minha vida”, disse.

A jovem Carolina, de 13
anos, também expressou o seu
reconhecimento e afeto à ins-
tituição. “Eu gosto muito da
LBV. Eu tenho três irmãos e
para a gente era um sonho es-
tar aqui. Quando minha mãe
disse que conseguiu matricu-
lar a gente, ficamos tão felizes
que até choramos”, relatou.

As mensagens de gratidão
foram expressadas por todos
que prestigiaram a festa. A se-
cretária de políticas públicas
Barbára Chaves fez questão de

relatar. “Fiquei extremamen-
te honrada e feliz pela home-
nagem que recebi. Quando fa-
lamos da LBV, o sorriso vem
no rosto porque é uma insti-
tuição séria, de amor”.

O jornalista Helton Carlu-
cho, do Jornal O Agora, tam-
bém deixou suas impressões.
“Fiquei comovido com tudo
que vi. Foi gratificante ver no
olhar das crianças o sentimen-
to de gratidão pelo serviço que
é prestado a elas”.

Por meio dos programas
Criança: Futuro no Presente!,
Vivência Solidária e Vida Ple-
na, onde  são promovidas ofi-
cinas de arte e cultura, músi-
ca, cidadania ecumênica, dan-
ça, teatro e atividades espor-
tivas,  a LBV desenvolve capa-
cidades, talentos e valores dos
atendidos e dos seus familia-
res.

Conheça o Centro Comuni-
tário de Assistência Social
Idalina Cecília de Paiva, loca-
lizado na Rua Prof. Theocrito
Batista, s/n, Itinga, anexo ao
Centro de Atendimento Inte-
grado à Criança e ao Adoles-
cente (Caic) - (71) 3288-6149.

Os idosos e as crianças  assistidos pela LBV
fizeram uma apresentação emocionante

Os deputados federais José
Carlos Aleluia (DEM-BA) e
André Moura (PSC-SE)
apresentaram, no último dia
27 de março, proposta ao
presidente da Petrobras, Pe-
dro Parente, para que fosse
adiada por 90 dias a suspen-
são das atividades das uni-
dades industriais da Fafen
na Bahia e Sergipe. Com o
apoio das duas bancadas es-
taduais, a expectativa é de
que a proposição seja acata-
da pela direção da petrolei-
ra.

O prazo do adiamento de-
verá contar a partir de 30 de
junho, data prevista pela Pe-
trobras para a hibernação
das fábricas de fertilizantes.
Nesse período, será criada
uma comissão em cada esta-
do com a participação da Pe-
trobras, dos governos dos
estados e das fundações das
indústrias para avaliar a vi-
abilidade de alternativas que
mantenham as plantas em
funcionamento.

“Precisamos agora mon-
tar uma comissão e achar-
mos uma saída para o não fe-
chamento da Fafen”, afir-
mou Aleluia, que destacou a
importância da união de to-
dos, independentemente da
cor partidária, para que os
estados da Bahia e Sergipe
sejam vitoriosos no caso. “O
nosso entendimento desde o
começo foi tratar o assunto
como uma agenda única de
defesa dos interesses baia-
nos e sergipanos”, assinalou
o deputado Democrata.

Candeias é contemplada com Projeto Salas

Verdes do Ministério de Meio Ambiente
A Prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria do Meio
Ambiente e Agricultura
SEMA, foi contemplada com
o Projeto “Salas Verdes” do
Ministério do Meio Ambiente.
Várias cidades e instituições
de todo o país, que atuam com
atividades e projetos voltados
para educação ambiental, par-
ticiparam do processo seleti-
vo.  Candeias ficou entre as
treze cidades selecionadas de
todo Estado da Bahia.

O Ministério do Meio Am-
biente, por meio do Departa-
mento de Educação Ambien-
tal DEA da Secretaria de Arti-
culação Institucional e Cida-
dania Ambiental – SAIC, ins-
tituiu o Projeto Salas Verdes
no ano 2000, com o objetivo
de atender às demandas de
inúmeras instituições que
buscavam no Ministério do
Meio Ambiente publicações
para subsidiar suas ações de
Educação Ambiental. Foi ini-
cialmente concebido com foco
considerável no caráter bibli-
oteca verde que estes espaços
poderiam assumir, e a partir
do desenvolvimento e da evo-
lução do Projeto, passou-se a
visualizar as Salas Verdes
como espaços com múltiplas
potencialidades, que além da
disponibilização e democrati-
zação do acesso às informa-
ções, podem desenvolver ati-

vidades diversas de educação
ambiental como: cursos, pa-
lestras, oficinas, eventos, en-
contros, reuniões, campa-
nhas.

O que é uma Sala Verde
Sala Verde é um espaço de-

dicado ao desenvolvimento de
atividades de caráter educaci-
onal voltadas à temática soci-
oambiental e cultural, que vi-
sam contribuir e estimular a
discussão crítica, a organiza-
ção e o pacto social, o fortale-
cimento de identidades gru-
pais, levando à formação de
cidadãos mais informados,
participativos e dedicados ao
processo de construção de so-
ciedades sustentáveis. A Sala
Verde deve se constituir em

um centro de referência que,
além de disponibilizar publi-
cações e materiais e democra-
tizar o acesso à informação, se
estabelece como um espaço de
encontro, reflexão e constru-
ção da ação socioambiental. É
um espaço educador de múl-
tiplas potencialidades onde
devem ser realizados, por
exemplo, cursos, programas
de formação continuada, pa-
lestras, teatros, oficinas, even-
tos, encontros, reuniões, cam-
panhas, exposições e mostras
entre outras atividades.

Para o secretário de Meio
Ambiente e Agricultura de
Candeias, Toni Gleidson, a
vinda do Projeto Salas Verdes
para o município é mais uma
conquista da população de
Candeias, que a partir de ago-
ra terá um local adequado
para a discussão das questões
relativas às políticas sustentá-
veis. “Nos empenhamos em
participar do projeto por sa-
ber da importância de se dis-
cutir os problemas que envol-
vem a preservação do meio
ambiente, principalmente
para a nossa região que abri-
ga um grande parque industri-
al, muito suscetível à danos
ambientais. Vamos dar total
apoio ao Projeto Salas Verdes,
para que possamos colher
bons frutos”, comentou Toni
Gleidson.

Secretário Toni Gleidson

Governo investe R$ 2 milhões em
obras de saúde para Madre de Deus
O governador Rui Costa auto-
rizou a implantação de um
Centro de Atenção Psicossoci-
al (Caps), com investimento
de R$ 1,8 milhão, em Madre
de Deus, na Região Metropo-
litana de Salvador (RMS). Em
visita ao município, nesta se-
gunda-feira (9), ele ainda as-
sinou ordem de serviço para
construção de uma unidade
do Programa Academia de
Saúde, que receberá recursos
de R$ 198,5 mil.

“Nós estamos investindo
quase R$ 800 milhões na nos-
sa saúde. Eu tenho orgulho
porque, entre os 27 estados,
somos o que mais está inves-
tindo em saúde. Essas obras
fazem parte desse investimen-
to”, afirmou o governador du-
rante passagem pelo bairro
Cururupeba, onde vai funcio-
nar o Caps.

O secretário estadual da
Saúde, Fábio Vilas-Boas, tam-
bém destacou a importância
dos equipamentos para a po-
pulação. “O Sistema Único de
Saúde [SUS] prevê alguns ser-
viços complementares ao
atendimento básico de saúde
e hoje nós estamos dando a

Fanfarra do
Colégio
Polivalente
recebe kit de
instrumentos
musicais

Fonte: ASCOM / LBV Foto e Foto:Ascom/Dep. Aleluia

No último dia 17 de abril, os
jovens candeenses que estu-
dam no colégio Estadual Poli-
valente foram contemplados
com um kit de instrumentos
musicais para fanfarra.  O kit
faz parte de um programa do
Governo do Estado, que atra-
vés da Secretaria de Justiça
Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social SJDHDS,

Proposta de Aleluia une
bancada baiana
e fechamento da Fafen
deve ser adiado

Os deputados José
Carlos Aleluia e André
Moura, estiveram com
Pero Parente

Governador Rui Costa autoriza a implantação de um
Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e de uma Aca-
demia de Saúde, no município de Madre de Deus

ordem de serviço para dois
deles”.

O Caps será construído em
um prazo de oito meses. Ele
oferecerá atendimento a pes-
soas com transtornos mentais
severos e persistentes, bus-
cando a reinserção social pelo
acesso ao trabalho, lazer, exer-
cício dos direitos civis e forta-
lecimento dos laços familia-
res. A unidade vai funcionar
em cinco dias na semana, das
8h às 18h.

Já a Academia de Saúde fi-
cará na Praça de Lazer, local
visitado por Rui, com prazo de
conclusão em quatro meses. O
programa contribui para a
promoção da saúde da popu-
lação a partir da implantação
de polos com infraestrutura,
equipamentos e quadro de
pessoal qualificado para a ori-
entação de práticas corporais,
atividade física, lazer e modos
de vida saudáveis.

realiza a entrega de instru-
mentos para escolas da rede
estadual.

A ação visa beneficiar um
total de 35 unidades escolares
da capital e região metropoli-
tana.  O colégio Polivalente foi
diretamente beneficiado com
a entrega de instrumentos de
sopro que dará um grande im-
pulso a fanfarra da escola.

O prefeito Dr. Pitágoras
destacou importância de se in-

vestir cada vez mais na juven-
tude, e a musica é um destes
investimentos que agrega arte,
cultura cidadania, além de
contribuir para um futuro
melhor com a profissionaliza-
ção.

Para o Secretário de
SJDHDS, Paulo Cesar Lisboa,
oportunizar a juventude ain-
da é o melhor caminho para
construir um futuro diferenci-
ado para cada cidadão, preci-
sa de oportunidades e é atra-
vés da musica aqui no Estado
que começamos a fazer a dife-
rença. “Vejo aqui excelentes
artistas que precisam de aper-
feiçoamentos, por isso apro-
veitem e façam bom uso des-
tes recursos”, destacou o se-
cretário Paulo César.

Vem aí O Candeeiro online

Fonte: SECOM/GOVBA

Equipe da Seduc e Secult de Candeias

participam de reunião na UNILAB

O Secretário de Cultura e Tu-
rismo e Interino de Educação-
da de Candeias, Cassio
Vinícius, juntamente com ser-
vidores das secretarias, parti-
ciparam de reunião na Uni-
versidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB, no intui-
to de dar continuidade às par-
cerias já existentes, cujas ati-
vidades, para essa próxima
fase, estão previstas para se-
rem desenvolvidas no Municí-
pio de Candeias, a partir do se-
gundo semestre deste ano.

Participou também da reu-
nião, a equipe do IPAC - da
Diretoria de Museus, uma vez
que um dos objetivos é pro-
mover iniciativas ligadas à
educação patrimonial e inter-
venções no Museu Wanderley
Araújo Pinho e da UNILAB.

Na pauta  foi discutida
ações de inserção da UNILAB
em Candeias (oferta de ofici-
nas e outras atividades de ex-
tensão, curso de graduação e
pós-graduação e atividades de
pesquisa); convênio UNILAB
- Prefeitura Municipal de Can-
deias - IPAC; convênio Unilab
- Prefeitura Municipal de Can-
deias, em relação ao IPAC,
viu-se a possibilidade da ofer-
ta de cursos para toda Rede
Municipal de Ensino, relacio-
nados ao Patrimônio Históri-
co e Cultural e Educação Pa-
trimonial, de modo a traba-
lhar com estudantes e profes-
sores. Além de ações que vi-

sem dinamizar o Museu e seu
entorno.

O Secretário Cassio enfati-
zou a grande demanda por ati-
vidades da Unilab em Candei-
as, com destaque especial para
cursos de graduação e forma-
ção continuada para professo-
res/as da rede básica e para
cursos de extensão em alguns
idiomas. Falou sobre a Lei
Municipal de Turismo Peda-
gógico, que incentiva o acesso
a museu e monumentos, e so-
bre a disposição da gestão
municipal de garantir a estru-
tura necessária para a concre-
tização do convênio de forma
efetiva e eficiente.

A expectativa é que os qua-
tro órgãos envolvidos possam
trazer contribuições significa-
tivas para a formação dos can-
deenses, no que diz respeito à
educação, cultura, turismo,
artes e outras temáticas de
igual relevância.

O encontro aconteceu no
campus da UNILAB em
São Francisco do Conde

Foto: MANU DIAS/GOVBA
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Obras de saúde e infraestrutura

beneficiam São Sebastião do Passé

Os moradores de São Sebas-
tião do Passé, na Região
Metropolitana de Salvador
(RMS), foram beneficiados,
no último dia 13 de abril,
com a ampliação de serviços
públicos nas áreas de saúde
e infraestrutura. Em visita
ao município, o governador
Rui Costa autorizou a cons-
trução de uma Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS), um
Centro de Atenção Psicosso-
cial (Caps) e uma Academia
de Saúde. O investimento
total nos três equipamentos
é de R$ 3,7 milhões, entre

obras civis, equipamentos e
mobiliário. 

“São diversas obras e ser-
viços, como o posto, que é
importante para a prevenção
e vai permitir o acesso da po-
pulação de forma mais rápi-
da aos serviços de saúde. O
prazo para entrega do posto
e do Caps é de oito meses.
Gostaria de agradecer o ca-
rinho e a recepção do povo
de São Sebastião do Passé”,
afirmou Rui.

O governador ainda auto-
rizou a publicação de edital,
por meio da Secretaria de

Infraestrutura do Estado
(Seinfra), para a restauração
de mais de 24 quilômetros
da BA-512, no trecho da sede
municipal até Lamarão e o
entroncamento da BA-093.
Serão investidos mais de R$
15 milhões na rodovia. 

A Companhia de Desen-
volvimento Urbano (Con-
der) recebeu autorização
para celebrar convênio com
a prefeitura, no valor de R$
471 mil, para a pavimenta-
ção de 2,8 mil metros qua-
drados de ruas do Povoado
de Barroquinha. Já a Supe-
rintendência dos Desportos
(Sudesb) foi autorizada a fir-
mar convênio para a imple-
mentação de pista de cami-
nhada, recuperação de alam-
brado e muro e instalação de
portão no estádio municipal
Antônio Pena. O investimen-
to é de R$ 420 mil. 

Duas ambulâncias tam-
bém foram entregues, sendo
uma para São Sebastião do
Passé e outra para Pojuca.
Além disso, dois tratores vão
reforçar a agricultura fami-
liar em Biritinga e São Se-
bastião do Passé.

“Mão na Massa”
beneficia mais
de 300 famílias
diariamente

O Projeto Mão na Massa já está
dando bons frutos e levando
pão para a mesa de centenas de
famílias. Com a distribuição di-
ária de mais de 3 mil pães, a
Prefeitura por meio da Secreta-
ria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SEDAS), segue
beneficiando mais de 300 famí-
lias do município em vulnera-
bilidade social.

Para a moradora do conjun-
to Santa Clara, no bairro do
Malembá, Maria da Graça, o
pão veio em boa hora. “Graças
a Deus eu estou recebendo es-
tes pães, não tenho dinheiro
para comprar, más tenho a ga-
rantia de ter o alimento na mi-
nha mesa para tomar um cafe-
zinho”, comenta Maria.

A distribuição é feita através
dos CRAS de acordo com a área
de abrangência, em dias alter-
nados, e mediante apresentação
da carteirinha. O cadastro deve
ser efetuado através dos CRAS,
sendo necessário apresentar os
documentos requisitados para
comprovação da situação soci-
oeconômica.

Mais informações podem
ser adquiridas no CRAS mais
próximo ou na Secretaria de
Desenvolvimento Social.

Georgem Luiz Moreira da Silva
CRC - 15210 - BA

ESCRITA CONTÁBIL
 FISCAL E PESSOAL

ABERTURA
DE EMPRESAS

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

Os moradores da Rua Guana-
bara, bairro da Pitanga, Can-
deias – Bahia estão reivindi-
cando da prefeitura do muni-
cípio, a ordenação numérica
das casas. Um abaixo-assina-
do foi enviado ao prefeito Pi-
tagoras Ibiapina solicitando
providências para resolver
este problema. Neste logra-
douro há duplicidade e até tri-
plicidade na numeração, colo-
cada aleatoriamente, sem ne-
nhuma fiscalização e interfe-
rência do poder público mu-
nicipal. Este problema perdu-
ra há anos e com o passar do
tempo, tem causado transtor-
nos diversos aos moradores.

A moradora Eunice Alves
considera uma reivindicação
justa e desabafa: “assinei o
abaixo –assinado e espero que
o prefeito resolva esse proble-
ma o mais rápido possível. No
meu entendimento, essa situ-
ação é fácil de ser resolvida,
basta ter vontade administra-
tiva. Durante a campanha
eleitoral o prefeito esteve aqui
na Rua Guanabara abraçando
moradores, dando beijos, ti-
rando fotos e pedindo voto.
Agora espero que ele seja sen-

O Braseiro

*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.

Governador Rui Costa assina, em São Sebastião
do Passé, várias  ordens de Serviço

Moradores da Rua Guanabara querem
ordenamento numérico das casas

sível a esse pedido”, lembrou
Eunice.

Já a moradora Raimunda
Bispo vocifera: “tenho que fa-
zer o trabalho de carteiro, dis-
tribuindo cartas de outras ca-
sas, já que existem dois núme-
ros 31. Fui ao CAC – Centro de
Atendimento ao Contribuinte
reclamar desta duplicidade e
fui informada que este proble-
ma não é de competência do
órgão, uma vez que o CAC pos-
sui apenas o cadastro imobi-
liário e que esta reivindicação
deve ser dirigida a prefeitura”,
revelou dona Raimunda.

Outro morador também
acha justa a ordenação numé-
rica das casas, pois existem
três números 18: “Aqui na mi-
nha residência chega cartas de

três casas. O carteiro coloca na
caixa de correio e como co-
nheço os moradores, mando
alguém entregar, mas isto não
é a minha obrigação”, pon-
tuou sem querer se identificar.

Um carteiro informou que
os Correios trabalha com nú-
meros das casas e fica difícil
encontrar o morador corres-
pondente de cada casa já que
nesta rua há vários números
idênticos.

Entretanto, não é apenas a
entrega de cartas um proble-
ma corriqueiro. Há também a
entrega de mercadorias, seja
de móveis, medicamentos ou
produtos de perfumaria. “Te-
nho que ficar de olho na trans-
portadora para que a minha
caixa da Natura não seja en-
tregue em outra casa”, disse
uma revendedora de produtos
de beleza, que mora na rua.

No ato da entrega do abai-
xo assinado, o Chefe de Gabi-
nete, Ivan Santana Palma,
protocolou a entrada do docu-
mento e informou que entra-
rá em contado com a Secreta-
ria de Planejamento no senti-
do de resolver essa questão.

A Prefeitura de Candeias, por
meio da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Soci-
al (SEDAS), mantem com ati-
vidades diversificadas o Servi-
ço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos para ido-
sos (SCFVI), tendo como foco
o desenvolvimento de ativida-
des que contribuam no pro-
cesso de envelhecimento sau-
dável. Para isso, realiza aten-
dimentos em grupo e varias
atividades artísticas, cultu-
rais, de lazer, dentre outras, de
acordo com a idade dos usuá-
rios.

Segundo a coordenadora
do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

O Prefeito de Candeias, Dr.
Pitágoras Ibiapina e a
Secretária de Saúde do
município, Soraia Cabral, se
reuniram no último dia 16 de
abril com o Secretário de
Saúde do Estado, Fabio Vilas
Boas (foto), juntamente com
o Prefeito de São Sebastião do
Passé, Dr. Breno Konrad, a
Prefeita de Saubara, Marcia
Mendes, além dos Secretários
de Saúde, José Reginaldo de
São Sebastião e Eleuzina
Falcão, de São Francisco do
Conde.  A pauta da reunião
foi a criação do consórcio de
saúde para tratar da
policlínica da região que será
montada para atender as
respectivas cidades.

Por Rildo Silva

A cidade das luzes terá toda
sua beleza e originalidade re-
presentada por Saionara Cir-
queira no concurso Miss
Bahia Be Emotion. O concur-
so, que já está na sua fase fi-
nal, selecionou 46 mulheres
de mais de 200 municípios na
primeira seletiva para seleci-
onar as 20 finalistas. O Miss
Bahia 2018 se propõe a rele-
var a mulher mais bonita da
Bahia, que ao longo das avali-
ações deverão demonstrar
confiança e força, sem perder
a sua originalidade.

Segundo o site oficial, o
concurso se propõe a ir além

A Prefeitura de Madre de Deus
tem o prazer de compartilhar
com todos, um momento es-
pecial vivido pela nossa gestão
e pelo nosso gestor.

O prefeito Jeferson Andra-
de, esteve no último dia 17 de
Abril, no Palácio dos
Bandeirantes em São Paulo,
para receber mais um reco-
nhecimento do trabalho sério
de uma gestão que tem o com-

Prefeitos da RMS se
reúnem para tratar
da policlínica
regional

Representante de Candeias

participou do Miss Bahia

Prefeito Jeferson Andrade recebe o
prêmio Inova Cidade 2018

SEDAS promove programas
de atenção ao idoso

para idosos, Ivanice Rodri-
gues, o serviço de convivência
que tem o nome Grupo Alegria
de Viver, visa o desenvolvi-
mento de atividades que con-
tribuam para o envelhecimen-
to saudável, estimulando a au-
tonomia e a sociabilidade, dis-
ponibiliza o serviço também
busca fortalecer os vínculos
familiares e de convívio comu-
nitário e na prevenção de si-
tuações de risco social.

O SCFVI conta com ofici-
nas de musica, oficina de pin-
tura, oficina de artesanato,
oficina de artes, escolinha de
alfabetização, além de uma
equipe técnica formada por
psicólogos, nutricionistas,
massoterapeuta, assistentes
sociais, educadores sociais e
facilitadores de artes.

A sede do SCFVI está loca-
lizada na Rua Dois de Feverei-
ro, Nº 284, Centro. Para mais
informações ligue para o tele-
fone 3601-0935.

promisso com o seu povo: O
Prêmio Inova Cidade 2018,
através do Instituto Smart City
Business América.

Este é o mais importante
evento relacionado ao ecossis-
tema das Smart Cities na Amé-
rica Latina e reúne líderes dos
setores público e privado, cri-
ando um ambiente de negóci-
os e de diálogo sobre temas de
interesse para as cidades.

A nossa gestão concorreu
com municípios e organiza-
ções de toda América Latina,
e foi a única cidade na Bahia a
vencer com projeto “Madre
Total: Cidade inovadora com
Inclusão Social”, destacando-
se pela iniciativa de melhoria

da qualidade de vida da nossa
cidade.

O prefeito Jeferson muito
emocionado fez questão de
agradecer. “Isso me deixa ex-
tremamente feliz, por saber
que continuamos no caminho
certo. Temos certeza que o
projeto, se tornará referência
em todo o país. O meu muito
obrigado a minha equipe de
servidores públicos, aos vere-
adores parceiros que traba-
lham com o mesmo compro-
metimento de ajudar nos
avanços do município e nosso
povo que acredita e confia em
nosso trabalho. Esse prêmio é
nosso”, comemorou o prefeito
Jeferson Andrade.

A melhor comida
 a quiloda região

RESTAURANTE

Soldado da PM de Valença é vice-
campeão brasileiro de jiu-jitsu

José Bruno Silva Santos, sol-
dado PM lotado na 33ª Com-
panhia Independente de Po-
lícia Militar (CIPM/Valen-

e ser “muito mais do que uma
referência de beleza, a Miss
desempenha um papel funda-
mental na sociedade: repre-
sentar a voz e a alma da mu-
lher contemporânea, que bus-
ca cada vez mais o respeito, os
direitos iguais e o valor de
suas opiniões.  Ser bela, caris-
mática e simpática é essenci-
al. No entanto, é preciso saber
usar essas qualidades para
transformar, engajar e fazer a
diferença”.

Saionara tem se destacado
nas eliminatórias e já conta
com diversos apoios. A estu-
dante do oitavo semestre de

fonoaudiologia, afirma emoci-
onada a importância de repre-
sentar Candeias em concursos
como esses e principalmente
por ser uma figura de repre-
sentatividade para todas as
mulheres de Candeias.

ça), unidade de operações
especiais da Secretaria da
Segurança Pública do Esta-
do (SSP), no baixo sul do es-
tado, ficou em 2º lugar no
Campeonato Brasileiro de
Jiu-Jitsu, realizado no final
de semana, no município de
Feira de Santana. O evento
reuniu atletas representan-
tes e praticantes da arte mar-
cial de todo Brasil.

“Com a colocação que o
atleta ficou no campeonato,
José Bruno conseguiu vaga
para disputar o Mundial. Ele
é um policial padrão, muito

focado e disciplinado, tanto
aqui na unidade policial,
quanto no esporte que pra-
tica. Estamos orgulhosos”,
afirmou o comandante da
33ª CIPM, major Alexandre
Costa de Souza.

Ainda segundo o major, a
companhia pretende dar au-
las de jiu-jitsu para a popu-
lação. “Queremos que crian-
ças carentes da cidade pos-
sam fazer essa prática espor-
tiva ministrada pelo solda-
do. Será mais uma forma de
aproximação com a comuni-
dade”.

Soldado José Bruno

Saionara está represen-
tando Candeias no Miss
Bahia 2018

Fonte e Foto: Ascom/ PMMD

Prefeito de Madre de Deus é

condecorado em São Paulo

Fonte  e Foto:

ASCOM/PMC

Fonte e Foto:

Ascom/SSP/BA

Fonte: SECOM / Foto: Mateus Pereira / GOV/BA
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