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Novas instalações da CLIMA
são inauguradas com festa

Num clima de muita festa,
alegria e descontração e, com
a participação de todos os co-
laboradores, inclusive médi-
cos, enfermeiros, pessoal de

apoio, quadro administrativo
e de toda a diretoria, além de
várias autoridade e demais
convidados, foram inaugura-
das no último dia 7 de junho,

as novas instalações da Clíni-
ca Maria Albano (CLIMA),
uma das pioneiras da cidade,
que há mais de quarenta anos
presta relevantes serviços mé-

dicos a Candeias e aos demais
municípios do Recôncavo e
da Região Metropolitana de
Salvador.

A Clínica Maria Albano está totalmente remodelada para prestar os melhores serviços médicos da região

O jornal O Candeeiro já está
iluminando também na
web. Mantendo sua luz
acesa, o periódico mais
lido da região metropoli-
tana e recôncavo baiano
está disponível na rede
mundial de computado-
res, para ser acessado em
qualquer lugar do mun-
do, a um click de distân-
cia.

Mantendo a fidelidade
com a verdade e a ética, O
Candeeiro migrou para a
Internet, antenado com a
tecnologia e se aproxi-
mando cada vez mais de
seu público. Navegue
nessa nova experiência,
com a confiança de quem
tem mais de uma dezena
de anos  noticiando, co-
mentando e divulgando o
que acontece de impor-
tante no mundo da polí-
tica e da sociedade, tra-
zendo pontos de vista so-
bre a conjuntura e refle-
xões sobre a vida.

Preservando os velhos
parceiros e inovando em
seu formato, O Candeeiro

se consolida entre os mei-
os de comunicação mais
respeitados da Bahia.
Antes de acreditar em
fakenews , leia o Candeei-

ro e fique a par da reali-

dade.

O Candeeiro
está na web!

Legislativo
de Candeias
ganhará TV
e Rádio
Câmara

No último dia 6 de junho, o
presidente da Câmara Muni-
cipal de Candeias, Fernando
Calmon, esteve em Brasília,
para uma reunião junto ao
Secretário de Radiodifusão
do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Co-
municações, Moisés Morei-
ra, para acompanhar o enca-
minhamento do processo de
implantação da TV Câmara
de Candeias. A demanda, já
assinada pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, segue agora para
que a Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel,
libere o canal de TV.

Além disso, também está
em tramitação entre o Con-
gresso Nacional e o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações,
o processo da Rádio Câma-
ra, que terá uma frequência
FM no município.

Segundo Calmon, estes
são canais de comunicação,
que além de ampliar a divul-
gação dos trabalhos do legis-
lativo, também dará ainda
mais amplitude à voz da nos-
sa população, que também
poderá expor as suas ideias
e opiniões. “Meios de Comu-
nicação que com certeza, se-
rão grandes legados para o
nosso município”, disse o
presidente da Câmara.

O prefeito Jeferson Batista, o presidente da Câmara
de Vereadores, Marden Lessa e o representante
Polícia Militar, hasteram as bandeias do Brasil, do
Município e da Bahia

Fazenda
Engenho
D’Água tem
abertura de
Processo para
Tombamento

Crianças e idosos atendidos
pela LBV participam de
atividades ecológicas

Madre de Deus comemora 29
anos de Emancipação Política

ISSO É UMA VERGONHA!

No final do mês de fevereiro,
uma equipe técnica do Insti-
tuto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia – IPAC es-
teve em São Francisco do Con-
de (foto), município do
Recôncavo Baiano, com o ob-

jetivo de analisar o Conjunto
Arquitetônico tombado
recentemente.Na oportunida-
de, também foi realizada uma
visita técnica à Fazenda Enge-
nho D’Água para verificar a

existência de mérito para o
tombamento do bem, que no
último dia 05 de junho, culmi-
nou com a Notificação de
Abertura do Processo de Tom-
bamento da fazenda.

Trecho de apenas 600 metros da BA 523, em frente ao
TEMAT, um verdaeiro  desafio para os motoristas

Plagiando o conceituado jor-
nalista Boris Casoy, o que ve-
mos no trecho de apenas 600
metros da BA 523, em frente
ao Terminal de Mataripe da
Petrobras – TEMAT, é verda-

deiramente uma vergonha. Há
mais de 10 anos que o jornal O
Candeeiro vem denunciando o
descaso do governo do Esta-
do com a conservação dessa
importante rodovia estadual,

que liga a Refinaria Landulfo
Alves com as demais regiões
do Brasil.

Todo o percurso das duas
rodovias, tanto a BA 523,
quanto a 522, principais vias
de escoamento dos produtos
da Petrobras, encontram-se
em péssimo estado de trafega-
bilidade, o que vem causando
muitos prejuízos para os mo-
toristas que utilizam a estra-
da.

No último dia 13 de junho,
após uma manifestação de
moradores, que interditaram
a estrada, o governo do Esta-
do anunciou que faria uma
intervenção emergencial e que
as obras seriam iniciadas em
30 de junho. No mesmo dia
13, foi feito um serviço palia-
tivo.

Mais uma vez o dia 13 de ju-
nho amanheceu mais bonito e

mais alegre na aconchegante
cidade-ilha de Madre de Deus,

distante 60 quilômetros de
Salvador e 12 de Candeias. É
que nessa data a população do
município tem dois importan-
tes motivos para comemorar:
A cidade festeja mais um ani-
versário de emancipação po-
lítica, 29 anos de muito pro-
gresso e desenvolvimento e os
católicos reverenciam Santo
Antônio, um dos santos mais
queridos da Igreja Católica.

Foi exatamente no dia 13
de junho de 1989, por força do
decreto lei nº 7839/89, assi-
nado pelo então governador
Nilo Coelho, que o município
se libertava do domínio de
Salvador e começava a sua ca-
minhada rumo do desenvolvi-
mento, se transformando
num das cidades mais impor-
tantes Região Metropolitana
de Salvador.

Leia nesta edição

Os artigos do jornalista,
escritor e radialista

José de Paiva Netto
e do

psicólogo Vladimir
Nascimento, além da

coluna Pimenta na
Política, do jornalista
José Eduardo, todos

na página 2.

Página 4

Os idosos se divertiramPágina 6 Página 7

A iniciativa da Legião da
Boa Vontade (LBV) faz par-
te da programação da Se-
mana do Meio Ambiente e
busca reforçar a importân-
cia dos cuidados com a na-
tureza.

Acesse:

jornalocandeeiro.com.br
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Desejo de status
VLADIMIR DE SOUZA NASCIMENTO

www.vladimirnascimento.webnode.com

A insatisfação
move o ser hu-
mano. Todos es-
tão em busca de
algo, e esse algo
depende das
convicções, ap-
tidões, prefe-
rências de cada
um. Seja na es-
fera profissio-

nal, espiritual, afetiva, todos alme-
jam um objetivo, têm uma meta a
cumprir, uma busca constante e, às
vezes, imperceptível por um autopre-
enchimento. É esse sentimento de
incompletude que lubrifica as engre-
nagens da grande máquina da vida.
Acontece que uns não se contentam
com essa autossatisfação, e querem
externalizá-las. Só se contenta quan-
do o outro sabe. É o desejo pelo po-
der, pela afirmação social, pelo sta-
tus.

A palavra status vem do grego
clássico e do latim, e atualmente sig-
nifica a ordem que a pessoa ocupa na
hierarquia social. É como se fosse o
valor e importância de uma pessoa
aos olhos do mundo. E não importa
o quanto isso venha sobrecarregar
psiquicamente. O outro tem que sa-
ber que tenho, ou pelo menos apa-
rentar que tenho. Quantas pessoas
brigam e burlam as Leis para alcan-
çar um nível maior de reconheci-

mento, nas Igrejas, organizações ou
esferas políticas?

Em cada época, cada povo e cul-
tura “elegem” símbolos de status. Só
quem obtém aquele emblema pode
ser reconhecido socialmente como
“poderoso”. Na nossa sociedade um
dos símbolos desse status é o auto-
móvel. Mas não basta ser qualquer
um, até porque já existem muitos.
Tem que ser diferenciado: “rebaixa-
do”, com sistema potente de som, de
última geração, zero quilometro. Por
isso, não é raro ver carros sem pla-
cas desfilando nas ruas das cidades.
O carro tem que sair emplacado da
concessionária, mas muitos optam
por deixa-lo assim para que todos
possam ver que o carro dele é novo,
e ele pôde comprar. (Antigamente,
deixavam-se os plásticos dos ban-
cos). Poderíamos listar outros infin-
dáveis bens que são símbolos de sta-
tus em nossa sociedade capitalista e
consumista.

Todas as condições de vida atu-
ais são movidas pelo status. Não é à
toa que as redes sociais fazem tanto
sucesso em nossa era. Cada passo da
vida tem que ser registrado. Esteja
em um clube, teatro, restaurante,
tudo tem que ser registrado e posta-

do para que todos saibam a hierar-
quia social que pertenço ou que fin-
jo pertencer. E o pior é que é difícil
manter essa posição constantemen-
te, por isso muitas pessoas às vezes
perdem sua dignidade, honra e ética
na corrida incansável para adquirir
mais e mais bens, e assim manter o
“prestígio”.

O mais impressionante é que esse
“reconhecimento” é bastante passa-
geiro, efêmero, fugaz. Basta fazer um
pequeno exercício mental: quantas
pessoas famosas, ricas, “celebrida-
des” morreram, e já nem nos lembra-
mos mais? Será que o imenso círcu-
lo de amizades que tinham era ver-
dadeiro, ou esses “amigos” estavam
interessados apenas nos seus bens?
Sêneca, intelectual do Império Ro-
mano que viveu antes de Cristo, já
nos alertava: “Pobre não é aquele que
tem pouco, mas antes aquele que
muito deseja”; com isso ele ensinava
que muitos querem mais do que o
necessário para viver bem. Lamen-
tavelmente, quem pensa e vive des-
sa maneira realmente tem que apro-
veitar ao máximo esse período de
status, porque quando morrer talvez
no outro dia ninguém nem se lem-
bre mais.

Dia dos Namorados
Dedico aos que se amam — e os ena-
morados pela vida também estão in-
cluídos — trecho de uma prece ecu-
mênica que proferi, de improviso, na
Super Rede Boa Vontade de Rádio:

Ó Jesus, cuja misericórdia nos
sustenta, hoje o nosso pedido é em
favor daqueles que se amam, se
unem, se casam, que pela força do
Amor enfrentam as dificuldades do
caminho, criam seus filhos — se os
têm — e avançam na direção de Deus,
o Amor Supremo que liga realmente
os corações dos que se amam.

Amor é medicina para a Alma. É
o segredo do sucesso permanente.
Amor, ensinamento de Jesus, é, nes-

As curas de Jesus
No capítulo 19,
versículos 11 e
12, dos Atos dos
Apóstolos de Je-
sus, o médico-
evangelista Lu-
cas relata: “E
Deus, pelas
mãos de Paulo,
fazia milagres

extraordinários, a ponto de levarem
aos enfermos lenços e aventais do
seu uso pessoal, diante dos quais as
enfermidades fugiam das suas víti-
mas, e os espíritos malignos se reti-
ravam”.
Ante essa passagem, recordei-me de
uma página de A face oculta – Inu-
sitadas e reveladoras histórias da
Medicina, de autoria do médico e
escritor gaúcho Moacyr Scliar (1937-
2011), cujo título destaca “As curas
de Jesus”. Trata-se de capítulo ins-
trutivo de uma obra que prende to-
talmente a atenção de quem a lê. Eis
alguns trechos:

“Ao longo de sua passagem pela
Terra, a figura de Jesus vai se mo-
dificando: temos primeiro o bebê
que nasce na manjedoura, depois o
menino que assombra os sábios no
templo, depois o pregador que ar-
rebata multidões, o líder irado que
expulsa os vendilhões. E há também
– muito importante – o Jesus que
cura: ‘Eis que se aproximou um le-
proso, prostrou-se diante dele e
disse:0Senhor, se quiseres, poderás
limpar-me.0E Jesus, estendendo a
mão, tocou-o e disse:0Quero, fica
limpo.0No mesmo instante o homem
ficou livre da lepra’0(Mateus,
8:1).0A esta cura seguem-se muitas
outras: coxos, aleijados, cegos. O
ápice desta sequência é a ressurrei-
ção de Lázaro, em que a própria
morte é derrotada. Numa época em
que a medicina praticamente inexis-
tia, as curas de Jesus arrebatavam
multidões.

“Mesmo porque nisso, como em
outras coisas, Jesus era revolucio-
nário. O Antigo Testamento fala
muito sobre o corpo e suas doenças,
mas detém-se sobretudo nas medi-

ta definição do Apóstolo Pedro, em
sua Primeira Epístola, 4:8, o poder
que “cobre uma multidão de peca-
dos”, isto é, quem age em função dele
transforma seus erros e os dos de-
mais em semente para tempos me-
lhores; constrói a segurança que o
mundo, por desfazer do Amor, não
consegue realizar ainda. O segredo
está em saber amar na medida dei-
xada por Ti, Cristo Ecumênico, Divi-
no Estadista, para todos os povos,
porque o Amor derruba as frontei-

ras. É a maior força da Vida. É o que
sustenta todas as obras de Boa Von-
tade. Que nos impede de claudicar.
Que nos alimenta e nos dá força,
afastando de nós as carências.

É ele, o Amor, que vibra nas nos-
sas Almas, que mantém juntos os que
realmente se respeitam. Por isso, se
amam, e amam-se porque se respei-
tam. Para todos esses, sem exceção,
o nosso pedido a Deus, ao Cristo e
ao Espírito Santo para que se reali-
zem no Amor eternamente.

das sanitárias. A lepra, para voltar
a um exemplo anterior, é objeto de
minuciosas prescrições no Levítico.
O suspeito da doença deve ser leva-
do a um sacerdote que, mediante
critérios previamente estabelecidos,
fará o diagnóstico, e declarará o
estado de ‘impureza’ que se traduz
em rígido isolamento do doente. A
doença, sobretudo a doença epidê-
mica, é vista como castigo divino, e
não é de admirar que o Senhor re-
corra às pragas para intimidar o
Faraó. Por outro lado, há muitas
regras para manter a saúde: regras
de limpeza corporal, regras dietéti-
cas, regras sobre como vestir. Não
há curas, muito menos mágicas. A
exceção é o episódio em que o profe-
ta Elias ressuscita uma criança; cu-
riosamente Elias, que foi arrebata-
do ao céu num carro de fogo, é con-
siderado um precursor de Jesus”.

Eliseu, discípulo de Elias, faz sa-
rar o general Naamã. Era leproso. O
profeta mandou-o lavar-se no rio.
Curou-se.

E prossegue o dr. Scliar:
“Em resumo: o Antigo Testa-

mento é o domínio da saúde públi-
ca; o Novo Testamento introduz a
medicina curativa, individual.0

“O cristianismo herdou de Jesus
a tarefa de cuidar dos doentes. Os
hospitais foram, caracteristicamen-
te, instituições cristãs e durante a
Idade Média os frades eram os de-
positários da medicina. Com o que
uma imensa necessidade social era
atendida, como o demonstram, no
Brasil, as Santas Casas”.0

Parabéns ao saudoso dr. Moacyr
Scliar! Focalizou um assunto muito
importante e de maneira toda espe-
cial. Presta-se a vários estudos essa
esclarecida visão dos Antigo e Novo
Testamentos.
Saúde Espiritual

Ainda sobre a saúde espiritual e
física, numa entrevista que concedi
à jornalista portuguesa Ana Serra,
em 19 de setembro de 2008, recebi
dela a seguinte indagação:

“No livro Reflexões da Alma o
senhor evidencia a ligação entre o

Espírito e o corpo, sendo que a tran-
quilidade da alma pode sarar o cor-
po. De que forma? Essa paz de espí-
rito está acessível a todos?”

Ao que respondi: Minha prezada
colega, tudo é originário do Espíri-
to. O corpo é a nossa vestimenta pro-
visória. Hoje, a Organização Mundi-
al da Saúde (OMS) já trabalha a im-
portância da saúde espiritual. Há
muitas pesquisas sérias que indicam
como a Espiritualidade influencia o
bem-estar de um indivíduo. E a fer-
ramenta competente a ser movida
para alcançarmos a tranquilidade de
Alma é, num orbe tão carente, a pre-
ce acompanhada da efetiva ação de
Solidariedade (que sempre deveria
nortear o serviço dos governos). Con-
tudo, o exercício da oração — nasci-
da da sintonia com Deus ou, para os
que não têm crença religiosa, a vivên-
cia dos mais elevados sentimentos —
sem o efetivo da caridade, somente
poderia, em certos casos, transfor-
mar-se em mais uma execrável per-
sonificação de egoísmo. Para melhor
entendimento da Fé espiritual e so-
cialmente ativa, cunhei a expressão
Fé Realizante: aquela que nos une
aos Poderes Superiores, pacifica nos-
sa Alma e nos motiva a realizar o
Bem da sociedade. A Fé Realizante
é, portanto, a que impulsiona os des-
bravadores do progresso no mundo,
impedindo a estagnação das comu-
nidades. O seu dever é criar e agir
num ambiente sem intolerância, que
vem sendo, pelos séculos, um dos
maiores tormentos da Humanidade.
(...)

Como curar o corpo
Então, percorramos o sentido

contrário do caminho que leva o ho-
mem à doença. Vivamos em ligação
com o Pai Celestial. Não descaiamos
nas armadilhas que enfermam o nos-
so organismo. E aí se tornará paten-
te, mesmo ao mais cético dos ho-
mens, ou das mulheres, que o respei-
to às coisas espirituais compõe forte
elemento para toda cura. Como já
escrevi, os remédios são mais efici-
entes onde vige o Amor.

Impeachment de Pitagoras
No que vai dar, ninguém sabe. Mas o fato é que foi lido pela Segunda Se-
cretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Candeias, vereadora
Rosana de Bobó, na sessão ordinária do último dia 19 de junho, uma de-
núncia contra o prefeito Pitagoras Ibiapina.

Segundo o site Bahia Notícias, a denúncia foi formulada por Luis Pei-
xoto, “que requereu a instauração de processo Político-Administrativo con-
tra o prefeito, alegando que o mesmo teria  cometido improbidades, entre
elas, contratações irregulares de médicos, pelas quais o prefeito já é réu
no Tribunal de Justiça da Bahia”.

Nos bastidores políticos, o pedido de impeachment surgiu como uma
bomba. Os adversários do prefeito estão comemorando e dizem que se os
vereadores quiserem, o prefeito poderá ser afastado. Já os aliados do go-
verno municipal, alegam que o pedido é apenas um jogo político e que o
prefeito está tranquilo.

De qualquer maneira, a tendência é que o processo só comece a ser
apreciado em agosto, já que a Câmara Municipal entra em recesso de meio
de ano e só volta a se reunir daqui a mais de um mês.

A coluna conversou com alguns vereadores da situação, que afirmam
que nem a comissão será instalada já que o prefeito tem maioria absoluta
na Câmara. Pelas contas da situação seriam 14 vereadores contra três.
Será?

Pastor Isidorio
Mais uma vez o deputado estadual Pastor Sargento Isidorio, que é pré-
candidato a deputado federal, roubou a sena. Sempre com a Bíblia na Mão,
o parlamentar subiu à Tribuna da Câmara de Madre de Deus, durante a
sessão solene que marcou o aniversário da cidade, para agradecer o Título
de Cidadão Madredeusense conferido a ele pelo vereador Marden Lessa,
presidente do Legislativo municipal.

Em seu discurso, o deputado evangélico afirmou que é injusto que tan-
to os deputados federais, como os estaduais tenham direito a emendas
parlamentares par beneficiar os município, e os vereadores, que estão na
base do processo político não tenha esse direito.

Para mudar essa situação, Sargento Isidorio afirmou que encaminho
ao Congresso Nacional um ofício solicitando que seja criado a Emenda
Parlamentar dos Vereadores. “Se Deus e o povo me der o direito de ser
deputado federal, essa será uma das minhas bandeiras no Congresso Na-
cional”, comentou o Deputado com a coluna.

Presença ilustre
Uma presença ilustre na sessão solene em comemoração a emancipação
política de Madre de Deus, foi a do secretário de Desenvolvimento Urba-
no do Estado, Demir Barbosa.

O titular da SEDUR foi a Madre de Deus representar o governador Rui
Costa e anunciar investimentos da sua Secretaria, para a conclusão dos
prédios habitacionais que estão sendo construídos no bairro de Quitéria
Nova, na cidade.

Demir Barbosa informou que nesse primeiro momento, a Sedur iria
investir R$ 1.8 milhões nos 100 apartamentos que estão sendo construí-
dos e que novas 80 moradias estão previstas para construção.

Elogios rasgados
O prefeito de Madre de Deus, Jeferson Andrade, aproveitou o discurso
que fez na Câmara de Vereadores da cidade durante a solenidade que co-
memorou os 29 anos de Emancipação Política do Município, para rasgar
elogios ao deputado federal Cláudio Cajado, que não estava presente na
sessão.

O deputado Cajado, que migrou recentemente para o grupo do gover-
nador Rui Costa, será candidato à reeleição com o apoio do grupo do pre-
feito em substituição ao deputado Mário Negromonte Júnior, que vinha
sendo votado no município pelo grupo de Jeferson Andrade.

De acordo com o prefeito, o deputado Cajado teria beneficiado o mu-
nicípio de Madre de Deus com emendas parlamentares, que somam qua-
se 10 milhões de reais.

Via Metropolitana
O vereador de Simões Filho, Sandro Moreira, participou no último dia 19
de junho, da solenidade de inauguração da Via Metropolitana Camaçari/
Lauro de Freitas, quando o governador Rui Costa entregou essa impor-
tante obra, que vai facilitar o escoamento do tráfego da região metropoli-
tana de Salvador, principalmente de Lauro de Freitas.

A Via Metropolitana tem 11,2 quilômetros de extensão, com pista du-
pla nos dois sentidos, por onde devem trafegar cerca de 15 mil veículos
diariamente.

Presentes
Os vice-prefeitos de São Francisco do Conde, Carlos Aberto Bispo (Nem
de Caípe) e de São Sebastião do Passé, Fábio Argolo, participaram da ses-
são solene realizada no último dia 13 de junho, na Câmara Municipal de
Madre de Deus, em comemoração aos aniversário de Emancipação Políti-
ca do Município.

Por José Eduardo
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A Bahia ganha mais um patrimônio
tombado: A Fazenda Engenho D’Água
No final do mês de fevereiro,
uma equipe técnica do Insti-
tuto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia – IPAC es-
teve em São Francisco do Con-
de, município do Recôncavo
Baiano, com o objetivo de ana-
lisar o Conjunto Arquitetôni-
co tombado recentemente
aquela época. Na oportunida-
de, também foi realizada uma
visita técnica à Fazenda Enge-
nho D’Água para verificar a
existência de mérito para o
tombamento do bem, que no
último dia 05 de junho, culmi-
nou com a Notificação de
Abertura do Processo de Tom-
bamento da fazenda. Sem dú-
vidas, um marco histórico e de
grande valor cultural para a
Bahia e o Brasil, como apon-
taram os membros presentes
à cerimônia.

“Isso é a concretização de
um sonho. Quando aqui che-
guei, que encontrei as ruínas,
esse lugar parecia um cadá-
ver, era uma destruição só e
eu logo imaginei que teria que
trabalhar muito para que
pudesse recuperar a parte
histórica, arquitetônica e fun-
cional da fazenda. Porém, eu
sabia que, com isso, eu esta-
ria contribuindo com a for-
mação dos jovens desta cida-
de, bem como a preservação
da história e cultura locais.
Sei que todo mundo quando
vem a Terra tem uma missão
e a missão que Deus me con-
fiou foi esta. Isso para mim é
um dos momentos mais im-
portantes da minha vida,
onde, inclusive, a partir de
agora, passamos a ter uma
proteção maior deste bem”,
disse em entrevista o proprie-
tário da Fazenda Engenho
D’Água, Mário Augusto do
Nascimento Ribeiro. Veteri-
nário de formação, Mário diz
que atualmente vive exclusi-
vamente da renda da fazenda.
O local dispõe de um leque de
serviços voltados ao turismo e
eventos, além da produção de
culturas alimentícias diversas,
como o cacau, que é o carro-
chefe da fazenda. A proprieda-
de possui 540 hectares, sendo
que 79% é utilizado em cultu-
ras e 21% destina-se a reserva
ambiental.

Durante os discursos, mui-
tos agradecimentos foram fei-
tos a Mário Ribeiro, por sua
iniciativa em revitalizar e pre-
servar o local que conta sobre
a história do povo baiano, em
especial dos franciscanos.
“Quero agradecer a Mário
pela confiança em nosso tra-
balho e por preservar esse
patrimônio histórico, que
agora não é só mais seu é de
todos desse país”, relatou
Maria Bernadete Primo (De-
partamento de Patrimônio
Histórico da Secretaria de
Cultura), cuja fala foi realiza-
da após o secretário da pasta,
Osman Ramos, chamar Mário
de “guardião da cultura”. Ao
saudar o amigo Mário Ribei-
ro e relembrar os diversos mo-

Crianças e idosos atendidos pela LBV
participam de atividades ecológicas
Meninos e meninas atendidos
pela Legião da Boa Vontade
(LBV) em Salvador e Lauro de
Freitas participam diariamen-
te de atividades socioambien-
tais, promovidas pelos Cen-
tros Comunitários de Assis-
tência Social da Instituição.
Essas ações foram intensifica-
das durante toda a semana
para comemorar o Dia do
Meio Ambiente.

No jardim do Centro Co-
munitário da LBV na Ribeira
os pequenos plantaram mu-
das de Beri, conhecida tam-
bém como Bananeira de Jar-

dim. A experiência proporci-
onou momentos de interação
e contato das crianças com a
natureza. “A gente respira por
causa das plantas, então eu
gostei de plantar e ajudar a
natureza”, disse Alan, de 10
anos.

Já em Lauro de Freitas o
plantio de mudas no jardim
teve a participação dos idosos
juntamente com as crianças. A
senhora Firmina Brito, 72
anos, disse que ficou feliz com
a ação. Eu amei plantar. Fa-
lou de plantas é comigo mes-
mo”, disse empolgada.

Na Entidade, durante todo
o ano, as crianças, jovens e
idosos atendidos recebem ori-
entações sobre os cuidados
com o ecossistema e partici-
pam de atividades lúdicas. “A
atividade do plantio das mu-
das foi pontual por conta da
semana do Meio Ambiente,
mas ações ecológicas são rea-
lizadas diariamente na LBV,
por meio dos programas soci-
oeducacionais. Nosso objetivo
é desenvolver a consciência
ambiental dos nossos usuári-
os”, finalizou a gestora social
da LBV, Cristiani Ranolfi. A iniciativa faz parte da programação da Semana do Meio ambiente da LBV

mentos de discussão sobre os
rumos da Fazenda Engenho
D’Água, a secretária de Turis-
mo de São Francisco do Con-
de, Ússula Flávia, contou so-
bre o quanto o proprietário da
fazenda vem contribuindo
para o desenvolvimento do
município. “Os eventos daqui
contam com mão de obra lo-
cal. Mário é uma pessoa que
compra no município, o que
contribui para o aquecimen-
to dessa cadeia produtiva.
São empresários como você
que a gente tá precisando em
São Francisco do Conde”,
apontou.

O presidente da Câmara de
Vereadores, Venilson Souza
Chaves (Cravinho), de ante-
mão, convidou Mário para
participar de um evento na
Casa Legislativa e levar tal co-
nhecimento a todos os cida-
dãos franciscanos. “Você é um
homem guerreiro, empreen-
dedor, e temos que levar ao
conhecimento da população o
seu trabalho, que já é reco-
nhecido em todo o Brasil. Te-
nho a certeza de que o senhor
será homenageado e com
méritos. São pessoas diferen-
tes como você que precisamos
na cidade”. Também presen-
te ao evento, o deputado esta-
dual Rosemberg Pinto, discor-
reu sobre a importância do
momento. “A partir desse
momento, cria-se uma opor-
tunidade imensa, a partir do
ponto de vista da atração de
novos negócios. É a partir
deste ponto que este bem se
torna um equipamento regu-
larizado, do ponto de vista do
estado, para que possam aqui
acontecer atividades e tam-
bém a própria instituição ve-
nha a buscar e captar incen-
tivos por meio de leis. A As-
sembleia Legislativa dá todo
o apoio no sentido de que a
gente possa valorizar cada
vez mais nossa história e cul-
tura e fazer com que ações
como essa se repitam”, afir-
mou o deputado.

O superintendente de Ser-
viços Turísticos da Secretaria
de Turismo do estado, Jorge
Ávila, destacou que a Bahia
precisa de mais ‘Mários’ para

iniciativas como essas. “So-
mos hoje agraciados com um
presente desses, mais uma
agenda positiva para o nos-
so estado que a gente come-
mora e que o secretário José
Alves agradece. Agora temos
que trabalhar muito e poten-
cializar este local”. Na mesma
linha, o diretor do IPAC, João
Carlos de Oliveira, disse que
“hoje a gente dá um exemplo
para a Bahia e para o Brasil
com este ato”.

A gerente de Patrimônio
Material do IPAC, Roberta
Ventura, explicou que o tom-
bamento estadual vem como
reconhecimento oficial deste
bem como patrimônio cultu-
ral da Bahia. “A gente fica
muito feliz porque em boa
parte do nosso trabalho ra-
ríssimas vezes a gente vê um
investimento privado desse
porte na recuperação de um
patrimônio. A gente vem tra-
balhando no sentido de cons-
cientizar as pessoas para a
valorização do bem, para a
preservação da identidade e
história locais. Uma iniciati-
va como essa tem que ser
enaltecida e valorizada”. Ain-
da segundo Ventura, a partir
da assinatura deste processo
de abertura de tombamento, a
Fazenda Engenho D’Água
passa a estar protegida e a
equipe do IPAC inicia a cons-
trução do dossiê, que é um es-
tudo mais aprofundado do
bem. O último passo será a
homologação e publicação do
decreto do tombamento defi-
nitivo, que é executado pelo
governador. “Esse caminho
hoje é apenas o início, mas
vale ressaltar que os efeitos
do tombamento provisório
são os mesmos do definitivo.
Então, qualquer intervenção
do bem precisa ser apresen-
tado o projeto ao IPAC, para
que a gente faça uma análise
e o bem não seja descaracte-
rizado. Da mesma forma o
entorno desse bem também
tem proteção, porque a am-
biência é muito importante”,
concluiu.

Representando o prefeito
de São Francisco do Conde,
Evandro Almeida, o vice-pre-

feito e secretário de Governo
Carlos Alberto Bispo (Nem do
Caípe), proferiu em seu dis-
curso as palavras de Evandro:
“estamos vivendo hoje um dia
ímpar, um dia especial para
a história do Brasil e da Amé-
rica Latina como um todo. O
solo em que hoje estamos pi-
sando e sendo carinhosamen-
te recepcionados por seus
proprietários e sua equipe de
trabalho exerce um papel
fundamental para o protago-
nismo de São Francisco do
Conde na história da Bahia e
do Brasil. A Fazenda Enge-
nho D’Água que foi funda-
mental na logística de apoio
aos bravos guerreiros do re-
côncavo nas lutas que conso-
lidaram a definitiva ruptura
dos laços opressores que tí-
nhamos com os colonizado-
res, e que culminaram com a
independência da Bahia e do
Brasil no dia 02 de julho de
1823. Nesse solo também se
desenvolveu e é desenvolvida
a economia desse país. Foi
aqui que primeiro se desen-
volveu a cultura cacaueira na
região do Recôncavo da
Bahia. A arquitetura de sua
igreja que tem a proteção do
Senhor Bom Jesus, em forma-
to octogonal, é uma raridade
na América Latina. Por tan-
to, estar aqui na Fazenda En-
genho D’Água é fazer uma vi-
agem no tempo, estar aqui é
revisitar o passado de luta e
de glória do povo francisca-
no. E esse processo de tomba-
mento nos dá a garantia de
ter toda essa bela história sal-
vaguardada pelas atuais e
futuras gerações. Também
premia e valoriza o belíssimo
trabalho de muita sensibili-
dade do Sr. Mario Ribeiro na
reforma, reconstrução e res-
gate dessa preciosa joia que
é toda a fazenda e não só a
área construída, mas a har-
monia do conjunto paisagís-
tico. Quero finalizar parabe-
nizando o empenho, dedica-
ção e trabalho de toda equipe
da Secretaria de Cultura,
através do Departamento de
Preservação do Patrimônio
Histórico e Cultural, que, com
mais esse processo, alcança o

número quatro de tomba-
mentos, num intervalo de
aproximadamente três anos,
e isso é louvável e digno de
reconhecimento. Agradecer
também ao IPAC pela aten-
ção e parceria com nossa ci-
dade, as autoridades presen-
tes e agradecer ao Sr. Mário
Augusto Ribeiro, a sua famí-
lia e equipe de trabalho, pa-
rabenizando pelo feito, pelo
reconhecimento e pelo cari-
nho com que trata essa joia
preciosa, que é a Fazenda
Engenho D’Água”.

Bastante emocionado, Má-
rio agradeceu as pessoas que
vêm lutando ao lado dele para
colocar a fazenda no que ele
chama de ‘trilhos ambientais
e econômicos’. “Não tenho
dúvida do quanto é especial
para mim ressuscitar esse
patrimônio tão belo que esta-
va adormecido e revelá-lo ao
mundo. Riqueza arquitetôni-
ca, cultural, que compõe o
nosso Recôncavo Baiano, tão
bem representado nesse mo-
numento tombado no dia de
hoje. A minha ancestral vin-
culação com essa cidade
transcende com o aspecto fí-
sico e não tenho dúvidas, vem
ocupar inteiramente o meu
coração. Talvez, por isso, não
tenho receio de afirmar que
este é um dos momentos mais
emocionantes da minha vida,
pois é parte de um sonho que
venho alimentando há déca-
das, que está se consolidando
nesse instante, e tenho certe-
za que muito irá contribuir na
formação das gerações futu-
ras, em ver materializada
parte da sua história [...]. Por
fim, não posso deixar de de-
dicar especiais agradecimen-
tos a minha mãe, Dona Car-
mem, a minha esposa Salette
e todos os meus amigos que
de alguma forma contribuí-
ram para a recuperação des-
sa fazenda. Meus sinceros
agradecimentos a todos”.

Simultaneamente a Notifi-
cação de Abertura do Proces-
so de Tombamento da Fazen-
da Engenho D’Água foi assina-
do um Termo de Parceria en-
tre a Prefeitura de São Fran-
cisco do Conde, por meio das
secretarias municipais de Cul-
tura (SECULT), de Turismo
(SETUR) e da Educação (SE-
DUC), e a fazenda. “Esse ter-
mo de parceria visa o estabe-
lecimento de uma ação contí-
nua com a Fazenda Engenho
D’Água, no que se refere à vi-
sitação constante para aulas
públicas e práticas com os
nossos estudantes, de toda a
rede, que na verdade já vem
acontecendo. Daqui para a
frente a nossa rede municipal
de educação estará conhecen-
do esse patrimônio, que é do
município de São Francisco
do Conde, e que conta parte
da história gloriosa desta ci-
dade. É uma iniciativa louvá-
vel da gestão municipal”, elu-
cidou o secretário da Educa-
ção, Marivaldo do Amaral.

PROAP

estimula a

cultura da

não-violência

nas escolas

A Lícia Maria Alves Pinho está
sendo a escola piloto em uma
nova ação do Programa de
Atenção e Acompanhamento
Pedagógico e Psicossocial a
Alunos e Professores – PRO-
AP. No último dia 12 de junho,
as psicólogas da equipe de tri-
agem e ações preventivas do
programa, que é vinculado à
Secretaria Municipal da Edu-
cação – SEDUC, estiveram na
unidade escolar desenvolven-
do um trabalho de não-violên-
cia com alguns estudantes das
turmas de terceiro ano.

Em um primeiro momen-
to, o PROAP realizou procedi-
mentos de triagem e aplicação
de testes específicos para ve-
rificação dos processos de
aprendizagem dos estudantes.
Nos resultados obtidos, veri-
ficou-se a incidência de algu-
mas questões comportamen-
tais. Segundo Laís Lima de
Oliveira, coordenadora do
programa, “a partir da tria-
gem, observou-se que alguns
estudantes apresentavam
problemas comportamentais,
então algumas ações estão
sendo desenvolvidas basea-
das nesses comportamentos;
um deles é a agressividade,
então está sendo trabalhada
uma cultura de paz, com te-
mas como comunicação não-
violenta, a fim de minimizar
esses comportamentos na es-
cola, especificamente com as
turmas do 3o ano, onde se ob-
servou um maior índice de
alunos com esse perfil”.

Concomitante ao trabalho
das psicólogas, a equipe do
serviço social está realizando
atividades com os pais e res-
ponsáveis pelos estudantes.
Após o recesso, a ação será
desenvolvida também com a
equipe pedagógica da escola.

A Lícia Pinho foi a primei-
ra unidade escolar a ser sub-
metida ao novo modelo do
PROAP, com a execução de
ações preventivas aliadas à
continuidade da assistência
multi e interdisciplinar, além
do acompanhamento particu-
larizado dos alunos com me-
nor rendimento na aprendiza-
gem. A iniciativa está sendo
expandida para outras escolas
da rede municipal de ensino,
com o início do processo de
triagem nas escolas João Sea-
bra e na Escola Rural Jabe-
quara das Flores. Em breve,
abarcará toda a rede.

Os alunos da rede munici-
pal de ensino são assisti-
dos por pscicólogos e
pedagôs do PROAP

Autoridades e herdeiros da Fazenda Engenho D’água comemoram o Tombamento

Fonte e Foto:SECOM/PMSFC
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Medre de Deus comemorou 29 anos de emancipação
política com sessão solene e bolo de aniversário
Mais uma vez o dia 13 de ju-
nho amanheceu mais boni-
to e mais alegre na aconche-
gante cidade-ilha de Madre
de Deus, distante 60 quilô-
metros de Salvador e 12 de
Candeias. É que nessa data
a população do município
tem dois importantes moti-
vos para comemorar: A cida-
de festeja mais um aniversá-
rio de emancipação política,
e os católicos reverenciam
Santo Antônio, um dos san-
tos mais queridos da Igreja
Católica. Este ano, logo cedo,
por volta das 5 da manhã,
uma Alvorada com espocar
de fogos de artifício anunci-
ava que Madre de Deus es-
tava completando 29 anos
de emancipação política e
administrativa.

Foi exatamente no dia 13
de junho de 1989, por força
do decreto lei nº 7839/89,
assinado pelo então gover-
nador Nilo Coelho, que o
município se libertava do
domínio de Salvador e co-
meçava a sua caminhada
rumo do desenvolvimento,
se transformando numa das
mais importantes cidades da
Região Metropolitana.

Ao longo desses vinte e
nove anos de independência
administrativa, o município
vem se desenvolvendo de
maneira acelerada, propor-
cionando melhores condi-
ções de vida para a sua po-
pulação, que mais que qua-
druplicou desde a sua eman-
cipação em 1989. De acordo
com os números do Atlas do
Desenvolvimento Humano
Brasil 2013, divulgado pelo
Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimen-
to (Pnud), em parceria com
o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica e Aplicada (Ipea) e
feito com base nos dados do
Censo de 2010, Madre de
Deus é uma das cidades mais
agradáveis para se morar,
ocupando o 7º lugar em IDH
na Bahia, ficando atrás ape-
nas de Salvador, Lauro de
Freitas, Barreiras, Luiz
Eduardo Magalhães, Itabu-
na e Feira de Santana. O seu
povo é bastante amável e
muito hospitaleiro.

Missa em Ação de Gra-
ças

A pequena e aconchegan-
te igreja matriz, localizada
numa colina com uma bela
vista para a Baía de Todos-
os-Santos, estava repleta de
fiéis que foram orar e pres-
tigiar a missa celebrada pelo
Padre Vilalba Alves em ho-
menagem ao aniversário de
emancipação do município.

Sessão Solene
Após a missa, as autori-

dades e o povo em geral se-
guiram até o prédio do Po-
der Legislativo, onde o pre-
sidente Marden Lessa convi-
dou o coral dos Servidores

Municipais de Madre de
Deus, para abrir a solenida-
de com uma música religio-
sa.

Com o plenário da Câma-
ra Municipal totalmente lo-
tado e a participação de to-
dos os vereadores da Casa, o
presidente Marden Lessa,
carinhosamente chamado de
Marden de Tutuca, convo-
cou as autoridades para
compor a Mesa, que foi for-
mada pelo prefeito Jeferson
Batista e seu vice Jailton de
Almeida Santana (Jailton
Polícia); pelo deputado Pas-
tor Sargento Isidório; pelo
secretário de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado,
Demir Barbosa e pelos vere-
adores Anselmo Duarte (An-
selmo Filho de Bigu), Ade-
nailton dos Santos Tourinho
(Kikito), Cláudia Bartolo-
meu Copque Coutinho de
Jesus, Melquesedec Santana
Santos (Pastor Melck), Mar-
cos Paulo dos Santos Moura
(Paulinho de Nalva), José
Arivaldo do Amaral (Val Pe-
ças), Jodiane dos Santos Al-
ves Santana (Jodiane de
Jajá), Juscelino de Jesus Sil-
va, Renato Xavier de Santa
Rosa (Renato de Martins),
Joice Queirós Lima Santos
(Joice filha de seu Hélio).
Como convidado especial,
também compôs a mesa, o

ex-secretário de Governo da
Prefeitura, Nilton Bastos.

Em seguida, foram apre-
sentados vídeos com depoi-
mentos de pessoas que par-
ticiparam do processo de
emancipação do município,
a exemplo dos ex-prefeitos
Edmundo Pitangueiras e
Eranita de Brito; da vereado-
ra Cláudia Copque; da pri-
meira vice prefeita do muni-
cípio, Albertina Santos Bar-
reto e da ex-vereadora Geor-
gina Couto. Teve também
uma performance teatral
com uma dupla de atores da
cidade e um vídeo com um
rap em homenagem a Madre
de Deus.

Pronunciamentos
A convite do presidente

Marden Lessa, usaram a pa-
lavra e receberam o Título
Cidadão Madredeusense, o
deputado Pastor Sargento
Isidório, que representou a
Assembleia Legislativa da
Bahia, e a advogada Janete
Cotulo, servidora da Câma-
ra Municipal desde a Eman-
cipação do Município.

O ex-secretário de Gover-
no da Prefeitura de Madre
de Deus, Nilton Bastos, dis-
cursou representando os
servidores municipais, as-
sim como, a vereadora Cláu-
dia Copque Coutinho falou
representando os demais ve-
readores.

Para usar a Tribuna e fa-
zer o seu pronunciamento, o
presidente Marden Lessa
convocou o vice-presidente
da Casa, Anselmo Duarte,
para presidir a Mesa.

Ao subir ao Púlpito, Mar-
den Filho de Tutuca, saldou
os vereadores, as pessoas
presentes e os moradores da
sede e de Maria Guarda;
cumprimentou a Mesa sau-
dando o prefeito Jeferson
Andrade e o secretário De-
mir Barbosa, titular da SE-
DUR, que representava o go-
vernador Rui Costa, e num
gesto político forte, ecoou

junto com toda a plateia um
sonoro “fora Temer”, justifi-
cando: “Esse governo não
representa a gente, esse é
um governo que deu um gol-
pe no Estado, deu um golpe
no nosso país e que vem re-
tirando os direitos dos traba-
lhadores, os direitos sociais
de lutas, os movimentos es-
tudantis que brigaram para
ter os seus direitos, hoje esse
governo vem nos retirando
tudo e aqueles que estão en-
trelaçados com esse gover-
no, nós temos que estar
atentos a todos”, foi aplaudi-
do pelos presentes.

Prosseguindo, Marden
fez uma homenagem aos
emancipacionistas, referiu-
se ao ex-prefeitos, reveren-
ciou o papel fundamental
“desta Casa Legislativa”, na
promulgação da Constitui-
ção Municipal, citando o Ve-
reador Constituinte, Ansel-
mo Duarte, que está exer-
cendo o seu nono mandato
consecutivo na Câmara Mu-
nicipal.

Depois de todos os cum-
primentos, Marden enume-
rou algumas realizações du-
rante o seu período na pre-
sidência do Poder Legislati-
vo, como a implantação da
Sessão Especial em homena-
gem ao Dia da Consciência
Negra; primeira feirinha do
legislativo, com artistas e ar-
tesãos cidade; a sessão itine-
rante; primeiro torneio de
servidores públicos; primei-
ra sessão especial para o en-
frentamento LGBT fobia; o
outubro rosa e o novembro
roxo; a digitalização de todas
as leis e todos os documen-
tos, “há 29 anos essa Casa
não tinha nenhum projeto
digitalizado e dentre em bre-
ve, daqui um dois meses to-
dos os madredeusses estarão
recebendo todos os projetos,
de 1990 até 2018, totalmen-
te digitalizados. Com uma
grande economia, “nós fize-
mos uma pesquisa e uma
empresa cobrava 112 mil

para digitalizar os documen-
tos e nós digitalizamos de
graça, compramos um scan-
ner que custou mil e poucos
reais e utilizamos os nossos
próprios funcionários, que
fizeram a digitalização; cri-
amos a semana das religiões,
onde abrimos as portas des-
ta Casa para o debate das re-
ligiões de matriz africana,
para o espiritismo e os evan-
gélicos; criamos o projeto Ci-
nema e Teatro Legislativo;
implantamos a Escola do Le-
gislativo e o projeto Pegua-
rinho do Legislativo; abri-
mos as portas da Câmara
para os grupos culturais da
cidade; implantamos o Por-
tal da Transparência da Câ-
mara; adquirimos um novo
painel do legislativo; troca-
mos os estofados do plená-
rio; promovemos cursos
profissionalizantes; promo-
vemos curso de oratória para
os vereadores e seus asses-
sores; implantamos o ponto
biométrico; criamos a gale-
ria dos ex-presidentes e de-
nominamos cada espaço da
nossa Câmara com o nome
dos emancipacionistas, a
exemplo da sala de áudio e
vídeo que recebeu o nome do
nosso saudoso artista Matu-
za. Em fim, realizamos uma
gestão com o principal obje-
tivo de aproximar a nossa

população do Legislativo
Municipal.

Para finalizar, Marden
afirmou que todas as deci-
sões da Casa são tomadas em
conjunto com todos as vere-
adores, arrematando “por
fim, quero agradecer e para-
benizar esse povo maravi-
lhoso. Madre de Deus que
me deu régua e compasso,
quero dizer a todos meus
conterrâneos e conterrâne-
as, a essa terra abençoada:
muito obrigado! Vivo a me
questionar como posso retri-
buir a essa terra tudo que ela
tem me proporcionado, e me
vem à mente a expressão:
verás que um filho seu não
fofe à luta’, Parabéns”

Em seu pronunciamento,
o prefeito de Madre de Deus,
Jeferson Andrade, fez um
balanço da sua administra-
ção nesses quase dois anos
do segundo mandato, citan-
do que foram requalificas
ruas e praças da cidade; im-
plantado o Espaço do Em-
preendedor o Centro de
Convivência e Universidade
da Terceira Idade, além da
construção na orla marítima
do monumento em homena-
gem ao artista madredeuse,
Adoaldo Guimarães, o Ma-
tuza.

O prefeito anunciou ain-
da que serão feitos vários in-
vestimentos no município,
com recursos oriundos de
emendas parlamentares
apresentadas pelo deputado
federal Cláudio Cajado e
também, em parceria com o
governo do Estado. Dentre
as obras e serviços anuncia-
dos, o prefeito citou a im-
plantação da Sala Vermelha,
no hospital Municipal, a
construção do Centro Espor-
tivo de Alto Rendimento e a
requalificação do bairro Qui-
téria Velha, que segundo o
prefeito, vai se transformar
em Quitéria Linda.

De acordo com Jeferson
Andrade, serão investidos
nos próximos meses, mais
de R$ 22 milhões, entre ver-
bas do governo estadual e
emendas parlamentares.

Antes de concluir o seu
pronunciamento, o prefeito
Jeferson Batista convidou o
secretário de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado,
Edemir Barbosa, que repre-
sentou o governador Rui
Costa na Solenidade, para
anunciar um investimento
de mais de um milhão e meio
de reais, para a conclusão
dos prédios de apartamentos
do bairro da Nova Quitéria.
O Secretário anunciou que
além da conclusão desses
apartamentos, o governo do
Estado ainda vai liberar re-
cursos para a construção de
mais 80 moradias no bairro.

A sessão em homenagem
a Madre de Deus foi encer-
rada com a execução do
Hino Nacional Brasileiro.

O prefeito Jeferson Andrade, o presidente do Poder Legislativo, Mardem Lessa, o ex-secretário de Governo,
Nilton Bastos e alguns vereadores, tiveram o pazer de cortar o bolo de aniversário de Madre de Deus

O presidente Mardem Lessa conduziu a sessão solene O prefeito Jeferson Andrade anunciou investimentos

Texto: Zé Eduardo

Fotos: Lilian Torres

e Igor Thomas
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Novas instalações da CLIMA
são inauguradas com festa

Dr. Amâncio Alves falou
sobre a trajetória da CLI-
MA, mostrando a evolução
no atendimento aos paci-
entes nos ultimos anos

O Prefeito Pitagoras
Ibiapina, parabenizou os
diretores da CLIMA
pelos serviços médicos
prestados à população

O prefeito de Candeias, Pitagoras Ibiapina, que é mé-
dico, acompanhou os diretores da CLIMA Dr. Amân-
cio Nascimento e Dra. Fabiana Palma,  num tour pelas
novas instalações, onde conheceu o novo centro cirúr-
gico, a enfermaria e o novo apartamento

Os diretores da Clínica Maria Albano, Amâncio Nasci-
mento, Edvaldo Barros, Aladay Souza e Fabiana Pal-
ma, recepcionaram o prefeito de Candeias, Pitagoras
Ibiapina, que prestigiou a inauguração das novas ins-
talações da CLIMA

O major Paulo Nunes, comandante da 10ª. CIPM de
Candeias, prestigiou a inauguração das novas
instalações da CLIMA e foi recepcionado pelo
diretor Amâncio Alves

Muita descontração no encontro entre os  diretores da
CLIMA Edvaldo Barros, Alday Souza e Fabiana Palma
e o prefeito de Candeias, Pitágoras Ibiapina, que mar-
cou presença na festa de inauguração da CLIMA

Dezenas de convidados, entre autoridades, amigos e
pacientes da Clínica Maria Albano, foram prestigiar a
inauguração das novas instalações da CLIMA, que está
mais moderna e aconchegante.

Num clima de muita festa, ale-
gria e descontração e, com a
participação de todos os cola-
boradores, inclusive médicos,
enfermeiros, pessoal de apoio,
quadro administrativo e de
toda a diretoria, além de vári-
os convidados, foram inaugu-
radas no último dia 7 de ju-
nho, as novas instalações da
Clínica Maria Albano, uma
das pioneiras da cidade, que
há mais de quarenta anos
presta relevantes serviços mé-
dicos a Candeias e aos demais
municípios do Recôncavo e da
Região Metropolitana de Sal-
vador.

Novas instalações
De acordo com o médico

ginecologista e obstetra,
Amâncio Alves do Nascimen-
to, diretor administrativo da
Clínica Maria Albano, nesses
41 anos de existência, essa se
tornou a maior e mais comple-
ta reforma e ampliação da
CLIMA.

Ao final de um ano e meio
de obras, o Hospital da Clima
ganhou, além de revitalização
de sua fachada, mais alguns
consultórios e outros já exis-
tentes passaram por uma re-

forma, hoje no total existem
16 consultórios médicos, sen-
do uma ala somente destina-
da à pediatria, que breve pas-
sará por um processo de am-
bientação.

A Clima ganhou também
com a finalização da obra, um
novo Pronto Atendimento,
com uma sala vermelha, des-
tinada a pacientes críticos,
com todos os equipamentos
médicos e hospitalares neces-
sários, além de todo suporte
de medicamentos, para que
seja dado o primeiro atendi-
mento ao paciente que procu-
ra a Clima em um estado mais
crítico. Ainda no Pronto Aten-
dimento, a Clima ganhou tam-
bém uma sala para triagem de
enfermagem, onde os pacien-
tes antes do atendimento mé-
dico são avaliados por uma
equipe especializada e treina-
da para que haja uma classifi-
cação da prioridade de aten-
dimento através da avalização
prévia do paciente. Ainda
como resultado da obra, o
Hospital da Clima ganhou
uma nova ala de internamen-
to cirúrgico, com mais enfer-
marias, totalizando 5 enfer-
marias e um apartamento,

além de uma Central de Ma-
terial e Esterilização com no-
vos equipamentos e um cen-
tro cirúrgico totalmente mo-
derno, composto de duas am-
plas salas operatórias e um
Centro de Recuperação Pós
Anestésico (CRPA), de três lei-
tos. Para finalizar, foi constru-

ído ainda um andar somente
para comportar o bloco admi-
nistrativo do hospital, além de
um auditório com capacidade
para até 40 pessoas.

Com essa grande reforma
e ampliação, o objetivo da
CLIMA é continuar prestando
os melhores serviços médicos

da região, o que transformou
a Clínica Maria Albano numa
das mais completas e preferi-
das da população de Candei-
as e dos municípios circunvi-
zinhos.

Inauguração
Cerca de duzentas pessoas en-
tre autoridades, funcionários
e convidados, participaram da
festa de inauguração das no-
vas instalações da CLIMA. A
festa foi realizada em celebra-
ção à esse momento de finali-
zação das obras de ampliação
das estruturas do Hospital da
Clima. Um evento idealizado
por Dr. Amâncio e apoiado
por toda equipe, que se empe-
nhou para que o sucesso ocor-
resse. Foram convidados mé-
dicos da casa, parceiros, em-
presários locais, representan-
tes de órgãos diversos, convê-
nios e autoridades políticas
além de amigos e familiares.
Dentre os presentes, estava o
prefeito de Candeias, Pitago-
ras Ibiapina, que fez um tour
pelas novas instalações da clí-
nica, acompanhado dos sóci-
os Amâncio Alves, Fabiana
Palma, Alday Souza e Edval-
do Barros.

História
A CLIMA foi fundada em

18 maio de 1977 pelos sócios
Dr. Carlos Spínola Palma, Sr.
Milton Campos e Dr. Francis-
co Gualberto Dantas Fontes,
que foi o primeiro prefeito de
Candeias, e um dos primeiros
médicos a fixar residência no
município.

Poucos anos depois entrou
para a sociedade o jovem mé-
dico obstetra e ginecologista,
Amâncio Alves do Nascimen-
to, que cheio de gás, aos trin-
ta anos de idade, implantou
uma nova dinâmica no funci-
onamento da clínica, promo-
vendo a primeira reforma,
transformando a CLIMA
numa verdadeira policlínica,
oferecendo aos pacientes
instalações modernas e con-
fortáveis.

Anos depois, os sócios Dr.
Gualberto e Milton Santos
venderam as suas participa-
ções na empresa, sendo admi-
tidos na sociedade os médicos
Edvaldo Alves Barros e Alday
Célia de Souza. Em 2008, a
jovem médica Fabiana Palma,
filha do Dr. Carlos Palma, um
dos fundadores da CLIMA,
entrou para a sociedade.

Recepção da parte inferior da CLIMA Sala de fisioterapia

Centro de Recuperação Pós-operatórioA CLIMA ganhou uma aconchegante EnfermariaSala Vermelha

Apartamento individual

Com a inauguração das novas instalações, a CLIMA se
consolida como uma referência no atendimento médico

Texto: Amanda Barros  e Redação  / Fotos: Wilson Vitor e  Zé Eduardo
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A Ford realizou no último dia
5 de junho, na unidade do
SESI Camaçari (BA), localiza-
da na Casa do Trabalho, um
workshop de Robótica para 25
professores da rede municipal
de ensino. O treinamento faz
parte do Programa Ford de
Educação para Jovens, pro-
movido pelo Ford Fund – bra-
ço filantrópico da Ford Motor
Company – e realizado em
parceria com o SESI e as Se-
cretarias de Educação do es-
tado e do município.

Participaram do evento
professores de Ciências, Infor-
mática e Matemática do Ensi-
no Fundamental II, que
aprenderam com o professor
da Rede  Sesi de Educação, Ti-
ago Maciel, formado pela Lego
Education, como utilizar a
metodologia Lego Robótica
em suas disciplinas.  ”Ao ali-
ar a robótica ao projeto de en-

Ford promove
workshop de robótica
para professores da
rede municipal de
ensino de Camaçari

sino, os professores transfor-
mam a aprendizagem em algo
motivador e tornam mais
acessíveis os princípios de ci-
ência e tecnologia”, afirmou
Tiago Maciel.

O uso da robótica também
incentiva o aluno a verbalizar
seus conhecimentos e experi-
ências e a desenvolver a capa-
cidade de argumentação, o
raciocínio e a lógica na cons-
trução de algoritmos e progra-
mas para controle de mecanis-
mos. Promove também a inte-
gração de conceitos de áreas
como matemática, física, ele-
trônica, mecânica e arquitetu-
ra, além do envolvimento ati-
vo do aluno na formulação de
hipóteses, pesquisa e explora-
ção de ideias. Outro ponto
importante é que a Metodolo-
gia Lego Robótica ajuda os
alunos a desenvolverem habi-
lidades e competências volta-

das para o trabalho em equi-
pe, liderança, solução criativa
de problemas, pensamento
crítico, gerenciamento de
tempo e comunicação.

Ediney Bastos, professor
de matemática, da Escola Dar-
ci Ribeiro, em Barra do Jacuí-
pe, acredita que essa metodo-
logia é um recurso didático
que estimula o aluno a pensar
de uma forma lúdica. “O jogo
estimula que eles façam isso
de uma forma bem descontra-
ída e voluntária. De uma for-
ma indireta eles colocam em
prática o raciocínio lógico, a
tomada de decisão, a visão ge-
ométrica e tridimensional das
peças, o que às vezes, apenas
utilizando figuras desenhadas
no quadro, eles não associam
tão facilmente”, disse ele.

 ”Esperamos despertar nos
estudantes também o interes-
se por inovação, ciência e tec-

nologia, ampliando assim
suas perspectivas profissio-
nais”, explica Roberta Madke,
gerente de Relações Corpora-
tivas e Responsabilidade Soci-
al da Ford América do Sul.
Criado em outubro de 2015, o
Programa Ford de Educação
para Jovens visa promover a
capacitação comportamental
e técnica de alunos da rede
municipal de ensino para o
mercado de trabalho. Em três
edições, já beneficiou 300 es-
tudantes entre 17 e 24 anos.
Neste ano, o programa inovou
ao oferecer o curso piloto de
Robótica, com carga horária
de 160 horas, para 25 alunos
do Ensino Fundamental II,
com idades de 14 a 16 anos. O
curso foi encerrado com o
Torneio de Robótica Ford, re-
alizado no dia 4 de maio no
Shopping Boulevard Camaça-
ri.

Fonte e Foto: Ascom / LBV

Faça um gol pela infância brasileira!

Campanha da Legião da Boa Vontade (LBV) mobiliza
a sociedade a investir em um futuro mais justo

Fazer do Brasil campeão é o
que desejam os ídolos do fu-
tebol nacional e também to-
dos os brasileiros. Por isso,
mais uma vez, a Legião da Boa
Vontade (LBV) também entra
em campo, com seu time soli-
dário, para jogar por um Bra-
sil vencedor e ajudá-lo a con-
quistar um título que ainda
lhe falta: o de país justo.
Para isso, a LBV inicia sua
campanha Fiz um gol pela in-
fância brasileira!, iniciativa
realizada tradicionalmente a
cada edição da Copa do Mun-
do da Fifa, que visa mobilizar
doações para a manutenção

Fonte e Foto: Ascom / Ford

Participaram do evento de Ciências, Informática, Mate-
mática do Ensino Fundamental II, que aprenderam como
utilizar a metodologia Lego Robótica em suas disciplinas

dos programas socioeducaci-
onais que a Instituição realiza
em todo o país. Essas ações
oferecem educação, cultura,
saúde, alimentação e capaci-
tação profissional, melhoran-
do as condições de vida de cri-
anças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos em situação
de pobreza.

Nesta edição, a campa-
nha recebeu a adesão de joga-
dores que autografaram uma
camisa, a qual poderá ser ad-
quirida pelo site da campanha
www.lbv.org/digasim. Quem
entrar no site e fizer doação
para a LBV, terá direito a ca-

misa. Destacam-se os jogado-
res: Miranda (zagueiro), do
Internazionale, de Milão;
Marcelo (lateral-esquerdo),
do Real Madri, da Espanha;
Cássio (goleiro), do Corinthi-
ans; Roberto Firmino (atacan-
te), do Liverpool, da Inglater-
ra; Renato Augusto (meia), do
Beijing Guoan, da China; Ro-
drigo Caio (zagueiro), do São
Paulo; Eduardo Sacha (ata-
cante), Gabigol (atacante),
David Braz (zagueiro) e Van-
derlei (goleiro), do Santos;
Fábio Santos (lateral-esquer-
do), Róger Guedes (atacante),
Victor (goleiro) e Erik (atacan-
te), do Atlético Mineiro; Fábio
(goleiro), do Cruzeiro; Marcos
Júnior (atacante) e Gum (za-
gueiro), do Fluminense; Mar-
celo Grohe (goleiro), do Grê-
mio; Rildo (atacante), Yago
Pikachu (lateral-direito) e
Wagner (meia), do Vasco da
Gama.

A campanha ainda ho-
menageia vários ídolos do es-
porte que também assinaram
a camisa: Pelé, Careca, Rive-
llino, Clodoaldo, Paulo Rober-
to Falcão, Ronaldo Fenôme-
no, Zico, Dunga, Taffarel Mar-
cos e Caio Ribeiro (comenta-
rista).

A LBV convoca você
para se juntar a este time em
prol da construção de um país
justo, solidário e com oportu-
nidades iguais para todos. Sua
ajuda é fundamental. Acesse
www.lbv.org/digasim e vista
esta camisa para viver toda a
emoção que a Solidariedade
oferece. Vamos ganhar essa
partida!

Juscelino destacou a importância da iniciativa

São Francisco do Conde implementa Colegiados
Escolares na Rede Municipal de Ensino
Visando a construção da escola
democrática, com a participação
efetiva da comunidade na admi-
nistração escolar, baseada na co-
operação, solidariedade e respon-
sabilidade coletiva com o bem
público, o prefeito Evandro Al-
meida, no dia 06 de junho de
2018, assinou um decreto que
dispõe sobre a implementação
dos Colegiados Escolares. Nesse
sentido, as creches e escolas do
município deverão realizar elei-
ção dos membros dos Colegiados,
precedida de mobilização e as-
sembleia geral em cada unidade
escolar.

O Colegiado Escolar consiste
em um conselho formado por re-
presentantes dos diversos seg-
mentos da comunidade escolar
com funções deliberativas (com
decisões relativas às ações peda-
gógicas, administrativas e finan-
ceiras), consultivas, avaliativas,
mobilizadoras e fiscalizadoras. Fonte:Fonte SECOM  / PMSFC

SEDUC divulga o resultado final
do Processo Seletivo Simplificado
de Assistente de Alfabetização
para o Programa Mais
Alfabetização

A Secretaria Municipal da Educação – SEDUC publicou no
Diário Oficial de São Francisco do Conde o resultado final do
Processo Seletivo Simplificado de Assistente de Alfabetização
voluntário para atuação no Programa Mais Alfabetização, rea-
lizado através do Edital n° 01/2018. A seleção é decorrente da
adesão ao projeto Mais Alfabetização, do Ministério da Edu-
cação – MEC, e visa fortalecer e apoiar o processo de alfabeti-
zação para fins de leitura, escrita e matemática.

Os assistentes voluntários de Alfabetização com formação
superior ficarão responsáveis pela realização das atividades de
acompanhamento pedagógico, sob a coordenação e supervi-
são do professor alfabetizador, conforme orientações da Se-
cretaria da Educação e com o apoio da gestão escolar, e pelo
apoio na realização de atividades, com vistas a garantir o pro-
cesso de alfabetização de todos os estudantes regularmente ma-
triculados nas turmas de 1º ano e 2º ano do Ensino Funda-
mental Anos Iniciais.

Restaurante

O Braseiro

*Pratos Deliciosos * Massas * Churrascos

* Saladas * Sucos & Sobremesas

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

#Peças para todas
as marcas de veículos
#Baterias #Extintores #Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas
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Os melhores preços da cidade

A melhor comida a quilo da região

Prefeitura concede 200 licenças
prêmio aos servidores municipais

Com o intuito de atender ao
pleito dos servidores munici-
pais, que há muito tempo vi-
nham pleiteando a concessão
de licença prêmio, a Secreta-
ria da Educação (SEDUC), em
parceria com a Secretaria da
Administração (SECAD), jun-
tamente com o Chefe do Exe-
cutivo, Dr. Pitágoras Ibiapina,
emitiram o Decreto Municipal
de nº 350/2018, para conce-
der o benefício a 200 (duzen-
tos) servidores municipais,
sendo que 198 estão locados
na Secretaria de Educação e
apenas da SESP.

Tal ação mostra que a ges-
tão municipal está adotando a
prática de valorização do ser-
vidor e eficiência em suas
ações, sendo este um dos prin-

cípios básicos da Administra-
ção Púbica, que vem traba-
lhando para modernizar cada
vez mais os seus serviços.
Cumpre salientar que a ges-
tão municipal vem tentando
estabelecer metas a fim de
atender todos os pleitos dos
servidores, estabelecendo
também um trabalho de par-
ceria com o Sindicato Muni-
cipal dos Servidores de Can-
deias (SISEMC).

O ato público que oficiali-
zou o benefício aconteceu no
último dia 8 de junho, numa
solenidade no Espaço
B’runus, com a presença do
secretário da Administração,
Carlos Augusto Guedes, do
secretário da Educação, Sr.
Cássio Vinicius, do presiden-

te do Sindicato dos Servidores
Municipais de Candeias, Jus-
celino Santos, do diretor do
RH da Prefeitura, Jonh Cléber
Machado e do prefeito Pitago-
ras Ibiapina.

Conforme deliberação e
compromisso da gestão, a Pre-
feitura priorizou a concessão
da licença prêmio, neste pri-
meiro momento, em sua mai-
oria, para os profissionais do
grupo do Magistério, enten-
dendo a sensibilidade que a
categoria requer, porém, rea-
firma que a licença prêmio é
um direito previsto no Estatu-
to do Servidor Municipal, Lei
de nº 175/1975. Diante disso a
Prefeitura assumiu o compro-
misso de realizar o planeja-
mento para que mais licenças
também sejam concedidas as
demais categorias até o final
do ano.

De acordo com o secretário
Carlos Guedes, da Administra-
ção, essa é a primeira vez que
uma gestão na Prefeitura de
Candeias faz um verdadeiro
mutirão para atender em gran-
de escala, um direito do servi-
dor municipal. “Muitos outros
servidores também tem esse
direito, nós estamos fazendo
um levantamento e em breve
outras categorias serão bene-
ficiadas”,  informou o Secretá-
rio.

Segundo o secretário da Educa-
ção, Marivaldo do Amaral, “o ob-
jetivo é fazer prevalecer em nos-
sa rede municipal a gestão de-
mocrática, no qual saiamos do
modelo de decisões monocráti-
cas para gestões colegiadas,
onde o princípio da co-respon-
sabilidade para com o cumpri-
mento da missão social da esco-
la esteja nas mãos da equipe
gestora da escola, como também
do colegiado. Com isso, teremos
comunidades escolares fortes,
fazendo valer o direito dos nos-
sos estudantes, que é o acesso à
escola pública com qualidade”.

Podem compor os Colegia-
dos: a direção da escola, profes-
sores ou coordenadores pedagó-
gicos, servidores técnicos admi-
nistrativos, estudantes com ida-
de a partir de 12 anos, responsá-
veis pelos alunos matriculados e
a comunidade local (associações
comunitárias, sindicatos, Orga-

nizações Não Governamentais -
ONG e Organizações da Socieda-
de Civil de Interesse Público – OS-
CIP).  

A fim de que todo o processo
aconteça da melhor forma possí-
vel, o Departamento de Gestão
Escolar da Secretaria Municipal
da Educação – SEDUC realizou
uma formação com os gestores de
toda a rede nesta quinta-feira
(07), onde foram dadas as orien-
tações necessárias e esclarecidas
as principais dúvidas levantadas.
A eleição dos colegiados deverá
ocorrer até 15 dias após a publi-
cação da Portaria que designa a
Comissão Eleitoral Central, em
cada Unidade Escolar, e será rea-
lizada a cada dois anos.

Cada Colegiado deverá ser re-
gido por estatuto próprio, referen-
ciado na legislação vigente, assim
como no Projeto Político-Pedagó-
gico e no Regimento Escolar.
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Fonte e Foto:SECOM / PMSFC

Projeto de Lei propõe
tornar Salvador e Ilê-Ifé
(Nigéria) cidades-irmãs
Os vereadores de Salvador
aprovaram, na Sessão Ordi-
nária do último dia 28 de
maio, o Projeto de Lei nº 155/
18, que propõe o irmanamen-
to das cidades de Salvador e
Ilê-Ifé, cidade africana situa-
da no estado de Osun, Região
Sudoeste da Nigéria. O proje-
to foi apresentado pela Co-
missão de Reparação da Casa
Legislativa, que acatou a pro-
posta de aproximação com a
região nigeriana, levada ao
colegiado pelo vereador Sílvio
Humberto (PSB).

Segundo o autor da pro-
posta, a iniciativa resulta da
compreensão sobre a impor-
tância do povo iorubano, que
tem o seu berço na cidade de
Ilê-Ifé, para a construção de
Salvador e para a Cultura da
Bahia. “A capital do nosso es-
tado foi construída por mãos
negras. E muitos de nós des-
cendemos dessa nação africa-
na. Portanto, esta decisão re-
conhece e reafirma a contri-
buição deste povo para a
Bahia”, justifica Sílvio Hum-
berto.

O parlamentar informou
que a escolha do momento se
deu em virtude da programa-
ção para a visita do rei de Ilê-
Ifé, Adeyeye Ogunwusi, à Sal-
vador, no próximo mês de ju-
nho. “Quisemos aproveitar a
passagem do rei pela nossa
cidade para concretizar essa
reaproximação com as ori-
gens de uma parte significati-
va da população de Salvador”,
explicou o edil. Na agenda do
líder africano também está
prevista uma visita à Câmara
Municipal.

Capital iorubana
O presidente da Comissão

de Reparação, vereador Moi-

sés Rocha (PT), apontou as si-
milaridades encontradas entre
os soteropolitanos e iorubanos
para justificar a proposta. “O
rei manifestou interesse em
estreitar os laços entre Salva-
dor e a nação iorubana. Am-
bas as cidades possuem con-
vergências que unem os seus
povos, a exemplo das manifes-
tações culturais e religiosas”,
argumentou.

O projeto aprovado prevê
“a promoção de programas
mútuos de cooperação e fra-
ternidade, através de ações de
intercâmbios cultural, social,
turístico e econômico” entre as
duas cidades. A população io-
rubana compõe um dos maio-
res grupos étnicos-linguísticos
da África e o segundo maior da
Nigéria. A cultura e as tradi-
ções deste povo têm uma forte
presença em Salvador. “O nos-
so objetivo, além de aproximar
as cidades, é fazer de Salvador
a capital brasileira do povo io-
rubano”, arrematou Sílvio
Humberto.

O vereador Silvio Humberto
levou o projeto ao colegiado

Por Wellington Oliveira

São Francisco do Conde foi
convidada para se tornar um
dos polos sede do projeto
Rede de Parceiros Multiplica-
dores de Esporte Educacional,
uma iniciativa do Instituto
Esporte e Educação, criado
pela medalhista olímpica Ana
Moser, que é patrocinado pela
Petrobras. A parceria foi con-
solidada na última quinta-fei-
ra (14), em uma reunião que
aconteceu na Secretaria Mu-
nicipal da Educação – SE-
DUC.

Essa é uma ação que dia-
loga com o plano estratégico
da SEDUC, pautado na meta
6 do Plano Municipal de Edu-

cação, que visa implantar a
educação de tempo integral
nas escolas da rede municipal
de ensino. Além disso, tam-
bém proporciona a valoriza-
ção profissional através da
formação que será oferecida
aos servidores da Educação
pelo Instituto de Educação e
Esporte, contemplando a
meta do Plano Municipal
de Educação (PME).

Participaram do encontro,
a superintendente executiva
da SEDUC, Rahijois Oliveira,
a representante da Diretoria
Pedagógica, Elienai Barreto, a
diretora de gestão escolar,
Dulcilene Santos, o diretor de

Programas e Projetos, Luan
Santos, além da representan-
te de responsabilidade social
da Petrobras, Andreia Chaves,
a subcoordenadora do Institu-
to de Esporte e Educação, a
professora de Educação Físi-
ca Raquel Clementino, e o co-
ordenador regional do Institu-
to, João de Deus. ”Essa é uma
rede em construção, na qual
a nossa teia não pode nem ser
muito tensa, para não sobre-
carregar ninguém, nem frou-
xa e enfraquecida”, conside-
rou Raquel, em uma explica-
ção à dinâmica aplicada para
apresentação dos parceiros.

O projeto está presente em
nove estados e já formou
1.050 professores de Educa-
ção Física em 50 municípios
brasileiros. Com a inclusão de
São Francisco do Conde na
Rede de Parceiros, profissio-
nais de Educação da Rede
Municipal de Ensino passarão
por uma formação conduzida
pelo Instituto Educação e Es-
porte, que ocorrerá em dois
módulos, o primeiro a ser re-
alizado em agosto e o segun-
do no mês de novembro, em
um modelo integrado de for-
mação de gestores, coordena-
dores pedagógicos e
professores. O resultado será
a qualificação das aulas de
educação física e esporte, fa-

São Francisco do Conde será polo de projeto
social da medalhista olímpica Ana Moser

vorecendo a educação integral
e a qualidade de vida.

O polo, que tem à frente
São Francisco do Conde, con-
ta ainda com as cidades de São
Sebastião do Passé e Candei-
as.

Sobre o Instituto Esporte
e Educação

Fundado em 2001 pela
medalhista Olímpica Ana Mo-
ser, que começou sua carreira
no esporte aos 07 anos de ida-
de e precisou encerrá-la pre-
cocemente, devido a quatro
cirurgias no joelho. O institu-
to realiza atendimento direto
a crianças e adolescentes; for-
mação de professores e agen-
tes sociais; sensibilização em
políticas públicas; fortaleci-
mento do esporte educacional
em redes sociais e desenvolvi-
mento de tecnologias sociais
de esporte educacional.

Missão
Potencializar o desenvolvi-

mento integral do ser huma-
no, ampliando o acesso quali-
ficado a prática de educação
física e esporte, por meio de
métodos educacionais e de
políticas públicas em diferen-
tes territórios.

Fonte e Foto:

Ascom / Seduc

SECOM / PMSFC

Aluna do CECBA retorna da V Conferência Nacional
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente: “foi único!”
Dias inesquecíveis viveu a es-
tudante do Centro Educacio-
nal Claudionor Batista, Ana
Clara Nunes da Conceição,
que ontem (19) chegou de São
Paulo, após representar São
Francisco do Conde na V Con-
ferência Nacional Infanto-Ju-
venil pelo Meio Ambiente, fin-
dada na última segunda-feira
(18), em Sumaré, interior pau-
lista.

Durante três dias (16, 17 e
18/06), a jovem esteve imer-
sa na Estância Árvore da Vida,
participando de atividades lú-
dicas, voltadas para a consci-
entização dos diversos aspec-
tos da água. _”Lá acontece-
ram várias experiências, vári-
as dinâmicas, várias brinca-
deiras, tudo o que vocês pos-
sam imaginar! E tudo voltado
para a água. Foi muito espe-
cial! Muita gente se emocio-
nou, eu mesma, chorei bas-
tante”_, disse a estudante do
9° ano, que foi recepcionada,
calorosamente, no aeroporto
de Salvador, em seu retorno à
Bahia.

“Quero agradecer, primei-
ramente, a Deus por ter me
dado essa oportunidade, por-
que, entre tantas pessoas que
foram lá com projetos mara-
vilhosos, ele me escolheu. E

depois agradecer a todas as
pessoas que me ajudaram a
chegar até aqui, principal-
mente aos alunos do CECBA,
que o projeto saiu de lá e foi
composto por todos os alunos.
Eu quero agradecer à gestão
da escola, a todo mundo mes-
mo!”_

Segundo Tatiana Nova, di-
retora do CECBA, _”a família
Cecbana está em festa com a
chegada da nossa aluna Ana
Clara, que representou a nos-
sa cidade e a Bahia, em uma
delegação composta por 16
alunos de escolas e cidades
diferentes do estado. A opor-
tunidade que ela teve foi úni-
ca de conviver, conhecer, com-
partilhar e socializar experiên-

cias. Com certeza, uma opor-
tunidade ímpar que se deu
através do compromisso, de-
dicação, responsabilidade da
equipe do CECBA, em especi-
al dos professores Wellington,
de Geografia, e Aline Lopes, de
Ciências, que tiveram uma
participação total nesse proje-
to, que se engajaram para ele
acontecer. Juntos, com certe-
za, somos mais fortes! Nós
buscamos realizar as nossas
atividades com muita dedica-
ção e essa ida de Ana Clara é
reflexo desse trabalho”_.

“Gostaríamos de agradecer
ao nosso prefeito Evandro Al-
meida, ao secretário Marival-
do do Amaral e a toda a equi-
pe da SEDUC que nos apoiou

e nos deu todo o suporte para
que tudo fluísse”_, completou
Tatiana.

Clara participou com o
*Lava-jatos Sustentáveis no
Monte Recôncavo*, da Feira
de Projetos dos Estados, onde
pôde compartilhar experiênci-
as e aprimorar a proposta.
_”Eu não sabia que falar da
água poderia tocar tanto as
pessoas. O que aconteceu lá
foi muito especial. A gente
teve aquela consciência de
que, realmente, a água é uma
coisa que nós precisamos, que
nós não vivemos sem ela,
sabe?”_

A V CNIJMA se desenvol-
veu em 4 etapas: escolar, mu-
nicipal, estadual e nacional.
Cerca de 9.700 escolas de todo
o país confeccionaram proje-
tos de ação zelando pela água
na realidade da escola e seu
entorno. A estudante do 7º
ano da Escola Municipal Joa-
quim Alves Cruz Rios, Brenda
Vitória Rodrigues, também
participou, ao lado de Clara,
da etapa estadual, ocorrida
em Salvador, onde apresentou
o projeto *Protegendo as
águas subterrâneas de São
Francisco do Conde – Fonte
do Mato.

Além de Ana Clara, outras alunas da escola pública de
São Francisco do Conde participaram do projeto

Acesse O Candeeiro online / www.jornalocandeeiro.com.br

A equipe da Secretaria Municipal de Educação de São
Francisco do Conde participou da reunião

Fonte e Foto: Ascom/Seduc/PMSFC

Visando a construção da esco-
la democrática, com a parti-
cipação efetiva da comunida-
de na administração escolar,
baseada na cooperação, soli-
dariedade e responsabilidade
coletiva com o bem público, o
prefeito Evandro Almeida, no
dia 06 de junho de 2018, as-
sinou um decreto que dispõe
sobre a implementação dos
Colegiados Escolares. Nesse
sentido, as creches e escolas
do município deverão realizar
eleição dos membros dos Co-
legiados, precedida de mobi-
lização e assembleia geral em
cada unidade escolar.

O Colegiado Escolar
consiste em um conselho for-
mado por representantes dos
diversos segmentos da comu-
nidade escolar com funções
deliberativas (com decisões
relativas às ações pedagógi-
cas, administrativas e finan-
ceiras), consultivas, avaliati-
vas, mobilizadoras e fiscaliza-
doras. Segundo o secretário
da Educação, Marivaldo do
Amaral, “o objetivo é fazer
prevalecer em nossa rede
municipal a gestão democrá-
tica, no qual saiamos do mo-
delo de decisões monocráti-
cas para gestões colegiadas,
onde o princípio da co-res-
ponsabilidade para com o
cumprimento da missão so-
cial da escola esteja nas mãos
da equipe gestora da escola,
como também do colegiado.
Com isso, teremos comunida-

des escolares fortes, fazendo
valer o direito dos nossos es-
tudantes, que é o acesso à es-
cola pública com qualidade”.

Podem compor os Cole-
giados: a direção da escola,
professores ou coordenadores
pedagógicos, servidores técni-
cos administrativos, estudan-
tes com idade a partir de 12
anos, responsáveis pelos alu-
nos matriculados e a comuni-
dade local (associações comu-
nitárias, sindicatos, Organiza-
ções Não Governamentais -
ONG e Organizações da Soci-
edade Civil de Interesse Públi-
co – OSCIP).

A fim de que todo o pro-
cesso aconteça da melhor for-
ma possível, o Departamento
de Gestão Escolar da Secreta-
ria Municipal da Educação –
SEDUC realizou uma forma-
ção com os gestores de toda a
rede nesta quinta-feira (07),
onde foram dadas as orienta-
ções necessárias e esclarecidas
as principais dúvidas levanta-
das. A eleição dos colegiados
deverá ocorrer até 15 dias após
a publicação da Portaria que
designa a Comissão Eleitoral
Central, em cada Unidade Es-
colar, e será realizada a cada
dois anos.

Cada Colegiado deverá ser
regido por estatuto próprio,
referenciado na legislação vi-
gente, assim como no Projeto
Político-Pedagógico e no Regi-
mento Escolar.

São F. Conde  implementa
Colegiados Escolares na Rede
Municipal de Ensino
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Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - MASSAS - TINTAS
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONECÇÕES

FERRAGENS EM GERAL

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

  Convênio

PETROBRAS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

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

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

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
 - Ar Condicionado Travas Elétricas

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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.

Um lançamento da Quintas do Barão
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

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!

Condomínio Residencial
Quintas do Barão

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda
oferece um serviço exclusivo para as indústrias

do Polo Petroquímico.

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

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

Mercadinho da Casa Santana é inaugurado

Quem foi à inauguração teve direito de curtir um show

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO.
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO.

Centenas de pessoas aproveitaram os preços baixos e
as grandes promoçoes que marcaram a inauguração

Se transformou em uma
grande festa a inauguração
do Mercadinho da CASA
SANTANA, que abriu as
portas para o público no
último dia 25 de maio.

Localizado no largo do
Triângulo, no prédio da
CASA SANTANA, o novo
mercadinho de Candeias

traz a tradição de vender
barato e ser uma empre-
sa que está consolidada
no marcado da região a
mais de 60 anos.

Nesse mês de inaugu-
ração, o Marcadinho da
CASA SANTANA, criou
uma mega promoção
para presentear os seus

clientes, em todos sábados
do mês de junho estão sen-
do sorteados prêmios para
os consumidores.

De acordo com Alan
Cemgrama, nos dias 9, 16,
23 e 30, foram sorteados
um fogão de quatro bocas,

um micro ondas, uma TV
de 32 polegadas e um
tanquinho de lavar rou-
pas.

“Vamos continuar com
a nossa tradição de vender
barato”, diz o empresário
Cemgrama.


