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Americanos em intercâmbio
desenvolvem oficinas que
valorizam a cultura afro com
crianças da LBV

O professor de Artes Michael Anthony ficou
encantado com a performance das crianças da LBV

Na Legião da Boa Vontade
(LBV), entre as ações que ce-
lebraram o Dia da Consciên-
cia Negra, no último dia 22 de
novembro, o Centro Comuni-
tário de Assistência Social
Idalina Cecília de Paiva, loca-
lizado em Itinga/ Lauro de
Freitas/BA, recebeu duas visi-
tas muito especiais. Os ame-
ricanos Michael Anthony e
Phedra Cileen vieram ao Bra-
sil em missão humanitária e
escolheram a LBV para conhe-
cer e apresentar um pouco da
cultura afro para crianças
atendidas pela Instituição.
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CDL lança a 14ª. Edição da
Campanha Natal de Luz

Câmara de Candeias aprova
o Projeto dos Precatórios
Numa sessão histórica, mar-
cada pela presença em massa
dos servidores municipais, co-
mandados pela Diretoria do
SISEMC, a Câmara Municipal
de Candeias aprovou, por una-
nimidade, o projeto de inicia-
tiva do Legislativo, que deter-
mina o pagamento do Preca-
tório do Fundef aos funcioná-
rios do setor de educação,
principalmente os professores

O Projeto de Lei 074/2018,
de autoria de todos os verea-
dores, que institui e dispõe
sobre o Plano de Aplicação
dos Recursos do Precatório do
FUNDEF, no município. A lei
obriga o Poder Executivo a
ratear todas as receitas líqui-
das oriundas do recurso do
precatório, no valor atual de
mais de R$ 113 milhões de re-
ais, que estão bloqueados na
Caixa Econômica Federal.

Votaram a favor do proje-
to os vereadores Fernando

A Câmara de Diretores Lojis-
tas de Candeias (CDL), lançou
num café da manhã do último
dia 27 de novembro, a campa-
nha “Natal de Luz Candeias
2018”. Chegando à sua 14ª.
Edição, a campanha que vai

O Prefeito Pitagoras Ibiapina assina o contrato de parceira com a CDL,
para a alegria da presidente da entidade, Ana Paula Cordeiro França

até o próximo dia 26 de de-
zembro, tem o objetivo de in-
crementar as vendas do co-
mércio varejista e aquecer a
economia do município.

Esse ano, a CDL tem a par-
ticipação decisiva da Prefeitu-

ra Municipal de Candeias e o
apoio da Baiana Net, Carro
Cheio, Cometa, Impacto Cal-
çados e Confecções, Larco,
Planeta, Ponto Econômico e
Real Calçados.

Numa homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novem-
bro, e à memória do valente Zumbi, apresento trecho de artigo que preparei para a Folha de
S.Paulo em 15 de maio de 1988. Nele, enfatizo a necessária prática do Ecumenismo entre as
mais variadas etnias: Zumbi deu o brado que nenhum Domingos Jorge Velho poderia aba-
far: Liberdade! Dignidade! Somos seres humanos!

Morreu-lhe o corpo. Mas a Alma — quem conseguirá matá-la? — permanece... e se mul-
tiplica nas palavras e atos de um Patrocínio, Joaquim Serra, Luís Gama, Salvador de
Mendonça, André Rebouças, Castro Alves, Joaquim Nabuco e de tantos outros negros, bran-
cos, mestiços. Se ainda não há democracia étnica dentro de nossas fronteiras — embora o
Brasil seja um povo de etnias mescladas, para cuja sobrevivência é essencial estar plena-
mente legitimada e vivida a sua brilhante mestiçagem —, é porque o espírito de senzala
continua grassando. Contudo, é justamente na natureza miscigenada que consiste a sua
força.

Toda a humanidade é mestiça
Em Crônicas e Entrevistas (2000), prossigo defendendo a tese de que toda a humanida-

de é, desde os tempos iniciais da monera, uma mescla sem fim, tornando-se, portanto, sem
propósito, qualquer tipo de discriminação, principalmente, no que diz respeito à cor da pele.
A inevitável miscigenação humana constitui fato de proporções globais. Vários estudiosos
afirmam que, cada vez mais, diminui no mundo o conceito de linhagem pura. Um exemplo
dessa constatação vem dos Estados Unidos, que criaram um item no seu censo para con-
templar os mestiços, que compõem significativa parcela da população norte-americana.

O Brasil é uma grei globalizante
Volvendo os olhos para o nosso país, repleto de descendentes de imigrantes e, também,

de migrantes esperançosos de que finalmente sejam integrados no melhor do seu tecido
social, confirma-se a evidência de que possui um dos mais extraordinários povos do orbe, e
com características privilegiadas, em virtude de sua extraordinária miscigenação. Ele é uma
grei... globalizante...

O auditório da Câmara Municipal de Candeias
ficou lotado de servidores municipais
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Calmon, (presidente do Legis-
lativo Municipal) Rosana de
Bobó, Rita Loura, AlcioneBor-
ges (Cica), Lucimeire Maga-
lhães, Valdir Cruz, Irmão Ger-
son, Jorge da JM, Edmilson

Amaral (Mica), Nailvaldo Re-
bouças (Val Enfermeiro), Sil-
vio Correia, Ivan do Prateado,
Diego Maia, Nal da San Mar-
tim, Pastor Adailton Sales e
Arnaldo do Ponto Econômico.

Zumbi e Ecumenismo Étnico
Paiva Netto

Mosaic Fertilizantes promove
campanha para arrecadação
de alimentos
No mês de outubro é comemo-
rado o Dia Mundial da Ali-
mentação e, para celebrar essa
data, a Mosaic Fertilizantes,
uma das maiores produtoras
globais de fosfatados e potás-
sio combinados, promoveu

uma campanha para arreca-
dação de alimentos em todas
as unidades da empresa no
Brasil e no Paraguai. O Insti-
tuto Mosaic duplicou o mon-
tante arrecadado com o apoio
dos funcionários para que es-

ses alimentos fossem doados
para ONGs e famílias em situ-
ação de vulnerabilidade soci-
al.
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A falta de informação e de exames
preventivos leva a maioria das

pessoas a procurar auxílio apenas
quando a doença se encontra em

estágio avançado.

Ainda hoje, em pleno terceiro milênio, ouve-se nos consul-
tórios médicos que a falta de informação e de exames pre-
ventivos leva a maioria das pessoas a procurar auxílio ape-
nas quando a doença se encontra em estágio avançado.
Diante dessa realidade, vi-me no dever de utilizar este es-
paço para também trazer à população esclarecimentos de
especialistas das mais variadas áreas de saúde.
Assisti, no programa Viver é Melhor, na Boa Vontade TV
(Oi TV — canal 212 — e Net Brasil/Claro TV — canais 196 e
696), ao valioso bate-papo da jornalista Angélica Beck com
o dr. Jorge Mitre, oftalmologista e diretor do Hospital de
Olhos de São Paulo.
Destaco, a seguir, alguns trechos dessa entrevista:

Boa Vontade TV: “A questão da saúde dos olhos é algo
que as pessoas costumam deixar para cuidar só quando
algo incomoda mais seriamente?”
Dr. Mitre: “Só vamos tratar de nossa saúde quando já
estamos com algum problema. Isso é um erro grave. O olho
é o órgão que mais fornece, por toda a vida, informações
para o ser humano. A criança, por exemplo, não sabe di-
zer se está enxergando bem ou não. Portanto, quando co-
meçar a frequentar a escola, necessitará fazer uma avali-
ação dos olhos. Talvez ela tenha uma vista boa e a outra
ruim e a mãe não saiba. E se tiver doenças prévias na fa-
mília? Daí a criança já terá de ser monitorada para se
avaliar se ela está com boa visão”.

Boa Vontade TV: “A partir de que idade a criança deve
ser examinada?”
Dr. Mitre: “Aos 4 ou 5 anos já é uma boa idade, é óbvio,
se ela não apresentar nenhum distúrbio antes disso. Por
exemplo, um estrabismo, um olho com a pupila branca ou
alteração que a mãe ou o pai notem, deve-se procurar ime-
diatamente um oftalmologista”.

Boa Vontade TV: “Um bebê pode desenvolver já nos pri-
meiros meses de vida uma patologia?”
Dr. Mitre: “Algumas doenças são próprias da infância.
Por exemplo, o globo ocular vai se formar totalmente por
volta do sexto mês de vida intrauterina. Uma criança que
nasça com 6 meses tem grande possibilidade de tê-las ex-
tremamente graves na retina, porque o sistema vascular
do olho não foi totalmente completado. Então, ao sair do
útero materno, a colocamos numa incubadora sob alta
concentração de oxigênio. A retina sente esse oxigênio
muito alto e pode descolar. Com isso, a criança corre o ris-

co de perder a visão. Portanto, ela tem de ser examinada
dentro da incubadora pelo oftalmologista e tratada antes
que saia, senão será tarde demais”.

Boa Vontade TV: “Os olhos também podem refletir ou-
tras alterações no organismo apontando o surgimento de
alguma patologia?”
Dr. Mitre: “O olho é o único órgão em que você consegue
ver as artérias e as veias ao vivo. As do cérebro, do estô-
mago, do fígado, do pulmão, você não as vê. Vamos supor
que a pessoa tenha pressão arterial alta. O organismo dis-
põe de mecanismos de defesa para diminuir a pressão san-
guínea. Os vasos se contraem e se fecham para diminuir o
fluxo de sangue, a fim de proteger o coração que está bom-
beando muito forte. Ao realizar o exame de fundo de olho,
podemos perceber esse problema. Outro exemplo é a ar-
trite reumatoide que, também, dá reflexo na visão. O dia-
betes é outra doença extremamente traiçoeira, que atinge
demais as vistas. Depois da catarata, da degeneração de
mácula, o diabetes, na população ativa dos 20 aos 50 anos,
é o que mais leva à cegueira nos países desenvolvidos. Todo
mundo tem um parente ou um amigo diabético cego. Há
muita gente perdendo a visão e não está fazendo nada con-
tra isso. (...) Tenho obrigação de alertar o povo do perigo
do diabetes. Você que come açúcar, tem excesso de peso e
acha que não está acontecendo nada com seu organismo,
saiba que está aos poucos perdendo a visão. Na hora em
que procurar o oftalmologista, já será tarde demais. Para
ilustrar, imagine um cano d’água que passa dentro das
paredes da sua casa, se ele tiver um furinho vai provocar
umidade, pois é uma área de vazamento. É isso que o dia-
betes produz dentro do olho. Ele vai produzindo furos nos
vasos. O sangue, no lugar de caminhar dentro de um tubo,
começa a sair antes da hora, criando micro-hemorragias
que podemos identificar no exame de fundo do olho. De-
pois de algum tempo, isso leva à cegueira. O tratamento
exige raio laser ou aplicação de drogas dentro do olho para
tentar preservá-lo (...)”.

Boa Vontade TV: “É, portanto, fundamental controlar a
glicose...”.
Dr. Mitre: “O controle é importante, contudo, mesmo as-
sim, o diabético não está totalmente imune de perder a vi-
são. Depois de oito a dez anos já começa a apresentar le-
sões, mesmo que haja controle. Se não cuidar, em três,
quatro anos, poderá estar cego, principalmente com o di-
abetes do tipo 1, que é o de jovem, aquele que tem 18, 19
anos. Você que é garoto se cuide, sua glicemia tem de es-
tar 90, 100 todo dia”.
Eis aí a nossa contribuição para que tenhamos um cuidado
maior com a saúde do corpo.

Bullying é um termo muito difundido atualmen-
te para conceitualizar atos de violência física ou
psicológica, intencionais e repetidos, praticados
por um ou mais indivíduos contra outro vulne-
rável, indefeso, fragilizado e, muitas vezes, sem
condições de se defender.
Como a maioria dessas práticas violentas acon-

tece entre crianças e adolescentes, o ambiente mais propício
para surgir essas práticas violentas é a escola. Todavia, faz-se
necessário frisar que, apesar da recente disseminação do ter-
mo, o Bullying é uma prática covarde que sempre existiu em
vários espaços e épocas, presente em todas as nações.

A pressão exercida sobre a vítima é tão forte que ela tem
altas chances de desenvolverem transtornos de humor, trans-
tornos alimentares, distúrbios de sono e/ou transtornos de
ansiedade em algum momento da vida, e que podem minar
todas suas bases de confiabilidade, bem como prejudicar rela-
cionamentos posteriores com outras pessoas.

De fato, os pais e educadores precisam estar atentos a
possíveis indícios de que a criança ou adolescente estejam sen-
do vitimizados, pois grande parte destes não reage ou fala so-
bre a agressão sofrida, dificultando ainda mais a intervenção
precoce. Daí a importância dos pais criarem desde cedo um
laço de afetividade com os filhos, possibilitando uma confian-
ça mútua e necessária para o desenvolvimento sadio dos mes-
mos.

Da mesma forma, é necessário identificar desde cedo os
possíveis agressores, com o intuito de impedir danos maiores
no futuro. Geralmente, o que move esses atos de Bullying é a
intolerância, seja ela racial, religiosa, comportamental ou da
esfera sexual. E se, pais, responsáveis, educadores, não estive-
rem atentos poderão estar contribuindo – consciente ou in-
conscientemente – para a criação de um novo Hitler (líder ale-
mão que via sua “raça” e seu povo como puros e perfeitos, pro-
pondo que fossem eliminadas todas as diferenças).

Ninguém nasce mau geneticamente. O ser humano é um
ser social e, por isso, é influenciado e sofre influências da soci-
edade. Assim, pais que não limitam seus filhos nos seus dese-
jos e gostos, acabam lhes dando muito poder. E poder significa
capacidade de ter possibilidades, ou seja, confere a criança ou
adolescente desde cedo uma potência capaz de se sentirem se-
res imbatíveis e invulneráveis, sem nenhuma conduta moral
que os regulem.

Mais uma vez percebe-se a verdadeira eficiência que pode
ter a ferramenta educacional. É como se fosse uma agulha in-
visível que costurasse todas as ideias de respeito, benevolência
e tolerância no desenvolvimento psíquico do indivíduo em for-
mação. E o Bullying é uma confirmação de que essas raízes
não foram construídas e/ou solidificadas. Portanto, combater
esse mal é uma obrigação de todos, principalmente daqueles
que se preocupam com a preservação da espécie humana.

Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo,
mestre em Psicologia (UFBA), autor do livro
DIFERENÇAS e Palestrante.CRP-03/4531
WhatsApp: 71 98809-3157

O aumento do bullying na sociedade

Vladimir Nascimento

José de Paiva Nertto é Jornalista, escritor
e radialista. Diretor-Presidente da Legião
da Boa Vontade - LBV
www.boavontade.com / paivanetto@lbv.com.br

Paiva Netto

Prêmio jornalista Utamá Sebastião

Os vereadores de São Sebas-
tião do Passé aprovaram, por
unanimidade, na sessão do
último dia 1º de novembro,
em primeira votação, o proje-
to de Lei Nº 01/2018, que ins-
titui o Prêmio Utamá Sebasti-
ão de Jornalismo, de autoria
do vereador Zé Carlos Teixei-
ra.

O prêmio, tem como obje-
tivo, destacar o trabalho dos
profissionais de imprensa de
rádio, jornal impresso, televi-
são e internet, que fazem a
cobertura dos trabalhos da
Câmara Municipal de São Se-
bastião do Passé e, ao mesmo
tempo, prestar uma justa ho-
menagem ao saudoso jornalis-
ta Utamá Sebastião Silva San-
tos, falecido em 25 de novem-
bro de 2011.

Utamá Sebastião
O jornalista Utamá Sebas-

tião foi um dos mais destaca-
dos repórteres de jornal im-
presso dos anos de 1970 e
1980. Nascido em São Sebas-
tião, mudou-se para Salvador

no final dos anos de 1960,
onde ingressou no jornalismo.
Atuou no extinto Jornal da
Bahia, na Tribuna da Bahia e
no Jornal A Tarde.

Em 1981, a convite dos jor-
nalistas José Eduardo e Eve-
rildo Pedreira, fundadores do
jornal Tribuna da Chapada,
em Seabra, na chapada dia-
mantina, Utamá Sebastião as-
sumiu a direção de jornalismo
da Tribuna, tendo implantado
a sua a filosofia profissional a
serviço do jornalismo do inte-
rior.

Utamá Sebastião também
atuou na política, em sua ter-
ra natal exerceu o cargo de
Secretário de Administração
no governo de Jacildo Mes-
quista e foi assessor parla-
mentar do deputado Zezito
Pena.

Saudades
A “partida” prematura de

Uta, assim eu chamava meu
amigo Utamá, deixou uma
grande lacuna no jornalismo
baiano. Eu aprendi muito com
o companheiro Uta. Um jor-
nalista ético, solidário e boê-
mio. Fazia parte do velho e
saudoso jornalismo a Bahia. A
sua “ida” para o andar de cima
me deixou muito saudoso. Por
isso, a homenagem da Câma-
ra de Vereadores de São Se-
bastião do Passé é sem dúvi-
da, o reconhecimento da tra-
jetória desse grande compa-
nheiro.

Utamá comemorando o
aniversário da filha

ocandeeiro@terra.com.br / eduvalenca@terra.com.br

Preparando o terreno

Mesmo faltando quatro anos
para as eleições parlamenta-
res de 2022, o professor Os-
valdo Miranda Filho, diretor
geral da Faculdade Regional
de Filosofia, Ciências e Letras
de Candeias – FAC, e diretor
fundador do Instituto do Co-
nhecimento da Bahia – ICB, já
está com o pé na estrada, pre-
parando o terreno para viabi-
lizar a sua candidatura a de-
putado estadual nas próximas
eleições.

O “professor Osvaldo”
como é carinhosamente trata-

do pelos amigos, faz um tra-
balho muito importante para
a educação baiana. Represen-
tante da Unijorge, o seu Insti-
tuto, o ICB, tem levado para
diversos municípios do interi-
or do Estado, o projeto EAD
de ensino a distância, o que
vem beneficiando milhares de
estudantes pela Bahia a fora.

A provável candidatura de
“professor Osvaldo” a deputa-
do estadual vem sendo ama-
durecida a muito tempo, aten-
dendo aos apelos de várias li-
deranças tanto da capital
como do interior o estado. A
notícia de que ele poderá ser
candidato, agitou os meios
políticos de sua cidade natal,
a pequena Central na região
de Irecê.

Em Candeias, onde dirige
a FAC, a possível candidatura
do “professor Osvaldo” tem
sido recebida com entusias-
mo, principalmente entre os
jovens, já que o professor tem
uma grande penetração polí-
tica na juventude da cidade.

O professor Osvaldo é um
militante político desde os
tempos em que ingressou na
Universidade.

O professor Osvaldo tem
um grande trabalho no
setor educacional

A eleição de 2020 é logo ali

Ainda estamos em novembro
de 2018, mas para o calendá-
rio político os meses passam
a jato e, portanto, as eleições
municipais de 2020 estão logo
ali. A prova disso é que já co-
meçam as tratativas visando a
sucessão dos atuais prefeitos
e a renovação das Câmaras de
Vereadores.

Aqui em Candeias, alguns
pré candidatos já estão nas
ruas tentando medir a tempe-
ratura política, na expectativa
de emplacar suas candidatu-
ras.

Dois nomes estão sendo
comentados como possíveis

pretendentes à cadeira, hoje
ocupada pelo prefeito Pitágo-
ras Ibiapina. Ambos já ocupa-
ram o mesmo cargo e, pelo
que se comenta nos bastido-
res pretendem retornar ao
posto. Estamos falando dos
ex-prefeitos Sargento Francis-
co e Tonha Magalhães.

E por falar em Tonha Ma-
galhães, ela saiu fortalecida
nas eleições de outubro passa-
do, quando teve na cidade
mais de 12 mil votos para de-
putada federal.

Tonha Magalhães

Sargento Francisco

Secretários candidatos
Ninguém fala abertamente,
talvez pra não desagradar ao
chefe, mas o que se comenta
nos corredores da prefeitura
municipal, é que, pelo menos
três dos atuais secretários
municipais tenham pretensão
de serem candidatos a verea-
dor nas próximas eleições.

Tanto no primeiro, como
no  segundo escalão da admi-
nistração municipal, existem
vários ex-vereadores, dois in-
clusive, que não se reelegeram
nas eleições de 2016. Será que
eles gostariam de voltar par a
Câmara. Só o tempo dirá. Va-
mos aguardar!
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Ford comemora 40 anos “castigando”
carros no Campo de Provas de Tatuí
A Ford comemora este mês 40
anos de operação do Campo
de Provas de Tatuí, no interi-
or paulista, o primeiro e mais
completo centro de testes
para o desenvolvimento de
carros, picapes e caminhões
da América do Sul – veja o ví-
deo. Dotado de pistas e labo-
ratórios que permitem repro-
duzir as condições mais seve-
ras de uso dos veículos, ele
está alinhado com o que a
empresa tem hoje de mais
avançado em instalações si-
milares no mundo.Além das
novas gerações globais do Ka
e do EcoSport, desenvolvidas
no Brasil, esse complexo foi o
local que viu nascer modelos
de grande sucesso da Ford nas
últimas décadas, como Del
Rey, Escort, Focus e Fiesta,
além da linha de caminhões
Cargo.O campo de provas da
Ford ocupa uma área de 4,66
milhões de metros quadrados,
com 60 quilômetros de pistas
pavimentadas e fora de estra-
da para simular diferentes
condições de rodagem. Entre
elas, pistas de alta e baixa ve-
locidade com diferentes tipos
de piso, incluindo asfalto, pe-
dra, areia e lama, além de
rampas com até 30 graus de
inclinação.Conta também
com laboratórios para medi-
ção de desempenho e consu-
mo de combustível, emissões,
evaporação, arrefecimento,
frenagem, penetração de água
e poeira, corrosão em cabines
de névoa salina, nível sonoro
interno e externo, dinâmica
veicular, suspensão, calibra-
ção e desenvolvimento de mo-
tores. Há ainda uma oficina

experimental para a constru-
ção de protótipos.

Tecnologia e talento
Em suas quatro décadas de

operação, o campo de provas
da Ford já realizou mais de
230 milhões de quilômetros
de testes – o equivalente a
5.750 voltas ao redor da Ter-
ra. No total, o complexo está
equipado para a realização de
mais de 440 tipos de testes em
pistas e outros 400 em labo-
ratório, submetendo os veícu-
los a todo tipo de desafios
para garantir um alto padrão
de segurança, conforto e du-
rabilidade, com um time de
engenheiros e técnicos expe-
riente e altamente
especializado.”Mesmo com o
avanço contínuo da tecnolo-
gia e das simulações virtuais,
os testes de pista e a sensibi-
lidade dos pilotos são essen-
ciais para o ajuste fino e vali-
dação dos veículos”, diz Ale-
xander Chebrat, gerente do
Campo de Provas da Ford.
“Essa combinação é a base do
chamado DNA Ford de enge-
nharia, que garante o reco-
nhecido padrão de desempe-
nho e qualidade dos veículos
da marca.”Todas as pistas são
dotadas de um rígido sistema
de segurança, que inclui sina-
lização especial, controle de
acesso e treinamento de todo
o pessoal operacional e de
apoio, além de cercas e passa-
gens subterrâneas para ani-
mais silvestres. A equipe mé-
dica e de bombeiros da unida-
de também realiza frequente-
mente atendimentos de ur-
gência e resgate na comunida-

de local, trabalhando em par-
ceria com órgãos públicos.

Dinamômetro e simula-
dor de rodagem

Um dos equipamentos
empregados para teste de du-
rabilidade de motores e trans-
missões no local é o dinamô-
metro de chassis de alta velo-
cidade. Comandado por um
robô totalmente automatiza-
do, ele permite atingir 90% da
velocidade máxima do veícu-
lo.

O simulador de pistas co-
nhecido como “Four Poster” é
usado para avaliar eventuais
rangidos na estrutura, sus-
pensão e níveis de vibração do
veículo. Para evitar inteferên-
cias externas, ele faz tudo isso
com o carro parado, suspen-
so por quatro pilares que se
movimentam sob as rodas
para simular as variações do
piso. Essa movimentação é
feita por atuadores hidráuli-
cos, controlados por softwares
capazes de reproduzir mais de
30 tipos de pistas do Brasil e
do mundo.”O Four Poster
permite, por exemplo, verifi-
car como a suspensão de um
protótipo se comporta em
uma estrada da China ou da
Europa sem precisar levar o
carro até lá, reproduzindo as
mesmas forças e frequências
do piso selecionado”, explica
Alexander Chebrat.

Tecnologia do silêncio e
emissões

No laboratório acústico,
equipamentos sofisticados
são utilizados para identificar
e cancelar todas as potenciais

fontes de ruído e garantir o si-
lêncio na cabine – um fator
importante na percepção de
qualidade do cliente. Um de-
les é o Noise Vision, uma tec-
nologia única no mundo, pa-
tenteada pela Ford, que per-
mite visualizar as fontes de
ruído do veículo. O VisiSonics
é outro equipamento que con-
ta com múltiplos microfones
e câmeras para gerar um
mapa de 360 graus capaz de
sobrepor sons e imagens. No
laboratório de emissões, cre-
denciado pelo Inmetro, são
feitos testes para determina-
ção do nível de poluentes, de-
senvolvimento e calibração de
motores, homologações de
veículos, controle de qualida-
de da produção e acompanha-
mento da durabilidade de
componentes. Ele dispõe de
modernos dinamômetros e
sistemas analisadores de ga-
ses para ensaios de motores a
gasolina, flex ou diesel, de
acordo com as normas brasi-
leiras e europeias.

Conservação ambiental
O campo de provas da

Ford também serve de refúgio
para uma grande variedade de
espécies da fauna e da flora lo-
cal. Em relação à fazenda que
ocupava o local anteriormen-
te, sua área de vegetação hoje
é muito maior do que a origi-
nal. Ela cobre 3,6 milhões de
metros quadrados, ou 78% da
área total, o equivalente a 340
campos de futebol, funcio-
nando como um pulmão para
a cidade. Mais de 8.000 mu-
das de árvores nativas foram
plantadas na unidade, que

Pistas especiais: um dos mais de 800 testes de
rodagem e em laboratório desenvolvidos pela
marca em sua instalação pioneira no Brasil

desde 2003 é certificada pela
norma de gestão ambiental
ISO 14001. “Esse avanço da
vegetação nativa também
atraiu a fauna, aumentando a
população de espécies como
quatis, pacas, tamanduás,
além de animais ameaçados
de extinção, como lobo-guará,
onça-parda, jaguatirica,
águia-cinzenta e jacupemba”,
destaca Edmir Mesz, supervi-
sor de Qualidade Ambiental
da Ford América do Sul. Em
levantamento feito recente-
mente por zoólogos, botâni-
cos e engenheiros agrônomos
por meio de câmeras em pon-
tos estratégicos e da verifica-
ção de vestígios, foi detectada
a presença de 368 espécies de
animais –  277 de aves, 70 de
répteis e 21 de mamíferos.

Pioneiro no Brasil
Nos primórdios da produ-

ção nacional, no final dos
anos 50, os carros eram tes-
tados em vias públicas, como
a Rodovia Pedro Taques (atu-
al Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega), que liga a Baixada
Santista ao Vale do Ribeira,
em São Paulo. No final da dé-
cada de 1960, a Ford sentiu a

necessidade de dispor de uma
estrutura própria para essas
avaliações, com todos os re-
quisitos de segurança e con-
trole. Luc de Ferran, então
supervisor da Engenharia de
Veículos da Ford, encarregou
o engenheiro de testes espe-
ciais Edgard Heinrich de pro-
curar um lugar adequado para
a construção das pistas. Hein-
rich sobrevoou a região de São
Paulo, num raio de 100 km, e
pelas condições do clima, to-
pografia e altitude optou-se
pela cidade de Tatuí. O pri-
meiro terreno, uma antiga fa-
zenda, foi comprado em 1970
e o segundo em 1971. No ano
seguinte foi construída a pri-
meira pista off-road, com 2
quilômetros de extensão. A
inauguração oficial ocorreu
em 1978, com uma pista asfal-
tada de 1.100 metros, trecho
de baixa velocidade, algumas
pistas de terra, garagem para
seis veículos e escritório para
16 empregados. De lá para cá,
a história do campo de provas
da Ford está indissocialmen-
te ligada à evolução da indús-
tria automobilística brasilei-
ra.

Fonte e Foto: ASCOM / FORD

Em São Francisco do Conde,
o enfermeiro Caetano Júnior,
que trabalha no município há
15 anos, tendo atuações no
SAMU e Núcleo de Apoio à
Pesquisa e Educação Perma-
nente em Saúde – NAPEPS,
foi o único profissional da
rede a ser selecionado para
participar do Curso do Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvi-
mento Institucional do SUS –
PRODI. O curso é uma Capa-
citação em Urgência e Emer-
gência Pediátrica para Profis-
sionais do SUS, que acontece-
rá entre os dias 21, 22 e 23 de
novembro, no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo, sen-
do a proposta do curso uma
iniciativa do Ministério da
Saúde.

“Essa é uma qualificação
de grande importância para
assistência e para o atendi-
mento às emergências pediá-
tricas. A promoção de saúde
da criança e as estratégias de
redução da mortalidade in-
fantil são eixos centrais nas

A Câmara de Diretores Lojis-
tas de Candeias (CDL), lançou
num café da manhã do último
dia 27 de novembro, a campa-
nha “Natal de Luz Candeias
2018”. Chegando à sua 14ª.
Edição, a campanha que vai
até o próximo dia 26 de de-
zembro, tem o objetivo de in-
crementar as vendas do co-
mércio varejista e aquecer a
economia do município.

Este ano, a CDL tem a par-
ticipação decisiva da Prefeitu-
ra Municipal de Candeias e o

Enfermeiro de SFC foi selecionado
para participar de Curso no
Hospital Albert Einstein

CDL lança a 14ª. Edição da Campanha Natal de Luz

apoio das empresas Baiana
Net, Carro Cheio, Cometa,
Impacto Calçados e Confec-
ções, Larco, Planeta, Ponto
Econômico e Real Calçados.

Para concorrer aos prêmi-
os que serão sorteados no pró-
ximo de 27 de dezembro na
praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes, basta comprar nas lo-
jas credenciadas. A cada R$
50,00 em compras, o cliente
terá direito a um cupom, que
deverá ser corretamente pre-
enchido e depositado nas ur-

nas que estarão disponíveis
nas lojas participantes e na
sede da CDL. Serão sorteados
02 Tvs de 32", 02 tanquinhos,
01 micro-ondas, 02 ventilado-
res, 02 liquidificadores e um
carro 0KM, o Renault Kwid.

O lançamento da campa-
nha, contou com a presença de
prefeito Pitágoras Ibiapina e
dos secretários municipais
Jairo Santos Silva, Carlos
Guedes, Marivalda Silva, Ivan
Palma, Júnior CCA, Washing-
ton Campos e Cassio Vinicius,
além do comandante da 10ª.
CIPM, major Mesquita e do
diretor do Colégio Militar,
Major Lopes.

Ao assinar o contrato de
parceria com a CDL, o prefei-
to Dr. Pitágoras destacou a
importância da campanha
para o aquecimento do comér-
cio, “Temos o comércio mais
efetivo da região, não vamos
permitir que Candeias perca
esse comercio que é tão pujan-
te, vamos focar para que Can-
deias continue com este privi-
légio”, ressaltou. O prefeito
aproveitou para informar que
vai antecipar a segunda parce-

la do 13º e o salário do mês de
dezembro para os servidores,
com o intuito de estimular
ainda mais o comércio da ci-
dade.

Para a presidente da CDL,
Ana Paula França, todos os
anos a campanha Natal de Luz
aquece o comércio local. Pau-
linha aproveitou para agrade-
cer ao prefeito e aos colabora-
dores pelo apoio. “Sem a par-
ticipação da prefeitura não
seria possível realizar esta
ação”, sentenciou a presiden-
te.

A diretora executiva da
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Candeias, Eliana Belo, cha-
mou a atenção para a impor-
tâncias dos clientes que fize-
rem compras nas lojas creden-
ciadas, exigirem o cupom, pre-
enche-los e depositar nas ur-
nas. De acordo com a dirigen-
te, mais de 100 lojas de todos
os setores do comércio de
Candeias já se habilitaram
para participar da campanha.
Quem ainda não adquiriu o kit
e participação é só procurar a
sede da CDL, na rua 21 de
Abril, centro de Candeias.

Varios lojistas participaram do Café da Manhã

políticas de saúde do Brasil
nas últimas décadas. Esse
Curso de Capacitação em Ur-
gências e Emergências Pedi-
átricas para Profissionais do
SUS com o uso da Simulação
Realística é de extrema im-
portância para nós profissi-
onais. Estou indo com o intui-
to de me qualificar para po-
der multiplicar para rede
SUS e os Serviços de Emer-
gências Médicas”, frisou Cae-
tano Júnior, especialista em
Gestão de Processos Formati-
vos para o SUS (EESP-BA). A
seleção aconteceu por meio do
Núcleo de Gestão e Educação
em Urgências – NUGEU.

Este curso, que está sendo
ofertado gratuitamente, está
em consonância com a Estra-
tégia QualiNEO, que objetiva
ofertar apoio técnico de forma
sistemática e integrada para
qualificação das práticas de
atenção ao recém-nascido, a
fim de que possam contribuir
para a redução da mortalida-
de infantil.
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Estudante de São Francisco do Conde é
premiado na 21ª Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica
Em um feito notável, um es-
tudante da Rede Municipal de
Educação de São Francisco do
Conde foi um dos premiados
na 21ª Olimpíada Brasileira
de Astronomia e Astronáutica
(OBA). O nome do francisca-
no destaque é Fredson Vini-
cius dos Santos Arcanjo, alu-
no do Complexo Escolar Rilza
Valentim.

Fredson estuda no 5o ano A
e para ele foi uma grande feli-
cidade a premiação. “Quando
a professora falou da partici-
pação na OBA, fiquei bastan-
te contente. Sabia da impor-
tância para mim como aluno,
para a escola e para a Edu-
cação do município. Quando
eu soube do resultado, fiquei
bastante alegre, pois tinha
ganhado em primeiro lugar,
todo mundo me parabenizan-
do me deixou muito feliz”.

A OBA é um evento nacio-
nal organizado pela Socieda-
de Astronômica Brasileira
(SAB) e pela Agência Espacial
Brasileira (AEB), na qual po-
dem se inscrever escolas pú-
blicas ou privadas. Dela par-
ticipam estudantes do primei-
ro ano do Ensino Fundamen-
tal até os do último ano do
Ensino Médio.

Realizado há 21 anos, a
Olimpíada Brasileira de As-
tronomia e Astronáutica teve
em 2018 o impressionante
número de 774.232 alunos
inscritos de 8.456 escolas de

todo o país. Dentre elas, o
Complexo Escolar Rilza Va-
lentim. “A nossa primeira
participação na OBA foi mui-
to significativa, pois, de modo
geral, as escolas, no seu dia a
dia, estão muito voltadas à

grade curricular obrigatória.
Por isso, incentivamos pro-
postas extracurriculares que
representam novos desafios e
ofereçam oportunidades
atraentes para ampliação do
conhecimento dos alunos que

querem algo a mais. Nesse
viés, estimulamos os alunos a
pesquisarem sobre o sistema
solar, os professores traba-
lharam de forma interdisci-
plinar e, como culminância
antes da prova da Olimpíada,
fizemos uma pesquisa de
campo com os educandos ao
Observatório Antares e ao
Parque do Saber, localizados
em Feira de Santana”, relatou
a gestora da unidade escolar,
Lindinalda Nogueira.

Uma comissão formada
por astrônomos profissionais
e engenheiros da Agência Es-
pacial Brasileira foi a respon-
sável pela seleção dos estu-
dantes premiados. Todos os
concorrentes receberam certi-
ficados de participação.

Ainda segundo Lindinalva,
“de modo geral, estamos for-
mando um grupo de alunos
mais pensantes, críticos, au-
tônomos e que buscam ampli-
ar seu crescimento, atingindo
conhecimentos muito além
daqueles esperados em sala
de aula, como resolução de
problemas e saber trabalhar
em equipe. Na preparação
para esta olimpíada, desen-
volvemos e aprofundamos
diversas habilidades cogniti-
vas e não-cognitivas dos alu-
nos com a certeza de que essa
foi uma grande conquista de
muitas que ainda virão”.

Fredson Vinicius dos Santos Arcanjo é aluno do
Complexo Escolar Rilza Valentim e cursa o  5o ano A

Por Sophia Mídian

ASCOM / SEDUC/PMSFC

Coral infantil de Candeias apresenta o
espetáculo “Em Busca da Infância Perdida”

Foi com muita diversão, ale-
gria e emoção que o Coral In-
fantil apresentou no Merca-
do Cultural o espetáculo:
“Em Busca da Infância Per-
dida”, que através de relatos
e histórias promoveu uma
linda reflexão, por meio de
músicas e encenações, acer-
ca do que é ser criança, da
importância de inseri-la no
mundo do lazer, do sonho e
da fantasia, e valorizá-la,

além de fazer uma crítica à
adultização infantil, tão co-
mum nos dias atuais.

O Coral, regido pela Pro-
fessora Neide Santos, que
tem desenvolvido um exce-
lente trabalho não apenas
com crianças, mas com jo-
vens, adultos e idosos, é mais
uma iniciativa da Prefeitura
Municipal de Candeias, por
meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo,

que vem, desde 2017, opor-
tunizando à comunidade
candeense o contato com a
música, a arte e a cultura,
nas suas mais variadas for-
mas de expressão.

Segundo a professora
Neide, o espetáculo infantil
foi pensado e planejado com
muito carinho e amor, e o
público-alvo escolhido para
assistir foi crianças e profes-
sores da Rede Municipal de

Ensino, pais, e comunidade
de um modo geral.  ” traba-
lhar com crianças é se ali-
mentar do que há de mais
prazeroso, além de contri-
buir para despertar o senso
crítico a partir da infância,
impulsionando, ainda, o seu
desenvolvimento intelectu-
al, intra e interpessoal e so-
ciocultural”, comentou Nei-
de.

O Secretário de Cultura e
Turismo, Cassio Vinícius, fi-
cou bastante emocionado
com a apresentação, e, em
nome do Prefeito, Dr. Pitá-
goras, agradeceu a professo-
ra Neide, por conduzir com
tanta maestria e sabedoria o
coral, levando em considera-
ção todas as faixas-etárias
envolvidas. Por fim, parabe-
nizou as crianças e ressaltou
tudo que foi explanado du-
rante o espetáculo, no que
diz respeito à valorização da
infância, da importância de
uma criança sempre buscar
defender a outra, e o respei-
to mútuo que deve existir
entre criança, pais, professo-
res e sociedade como um
todo.

Fonte e Foto

ASCOM / PMC

As crianças do Coral Infantil brilharam na apresentação do Mercado Cultural

A Central de Marcação de
Consultas e Exames de SFC
vai mudar de endereço
A Central de Marcação de
Consultas e Exames de São
Francisco do Conde ganhará
um novo endereço, visando
facilitar o acesso da comuni-
dade aos serviços de marcação
de alta complexidade.

O novo endereço é na Rua
Mário Augusto Teixeira de
Freitas – Centro, em frente a
Secretaria Municipal da Saú-
de – SESAU.

No local será possível fazer
a marcação de exames médi-
cos de alta complexidade, a
exemplo de tomografias e res-
sonâncias, entre outros. Além
disso, os profissionais serão
responsáveis por fazer a mar-
cação de consultas e exames
em clínicas especializadas fora
do município, que atendem
por meio de Credenciamento.

LBV promoveu concorrida
Feijoada Beneficente

Toda renda do evento será utilizada para aquisição
das cestas de alimentos não perecíveis que serão
entregues às famílias assistidas pela Instituição em
Salvador, Lauro de Freitas e também no Sertão do
São Francisco.

A Legião da Boa Vontade
(LBV) realizou no último dia
11 de novembro, a sua tradici-
onal Feijoada Beneficente. A
iniciativa faz parte da Campa-
nha Natal Permanente da LBV
– Jesus, o Pão Nosso de Cada
Dia!, que busca proporcionar
um Natal mais feliz e sem
fome à milhares de pessoas
que vivem em situação de ris-
co e vulnerabilidade social.

Os ingressos para Feijoada
foram vendidos no valor de
R$ 15,00 no Centro Comuni-

O Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS), do
Caípe, através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimen-
to Social e Esportes – SEDE-
SE, promoveu a 2ª edição do
Desfile da Beleza Negra,
nas modalidades masculina e
feminina. O evento aconteceu
no último dia 20 de novembro
em frente ao Colégio Estadu-
al Anna Junqueira Ayres Tou-
rinho, no bairro de Caípe de
Baixo, e contou com a partici-
pação de 24 candidatos com
idades entre 15 e 21 anos.

Os participantes desfila-
ram usando traje africano,
traje a rigor e esporte fino. Os
três primeiros colocados fo-
ram premiados de acordo com
a espontaneidade e carisma;
simpatia e beleza física; capa-
cidade de articulação verbal;
caracterização com traje afro;

Já as marcações para a
rede municipal de serviços
como: Centro de Referência à
Saúde da Mulher – CRESAM,
Núcleo Integrado de Cuidados
à Criança e à Pessoa com Do-
ença Falciforme, Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS
e Hospital Docente Assisten-
cial Célia Almeida Lima, entre
outros serviços, acontecem
nas 16 Unidades de Saúde da
Família dos bairros do Monte
Recôncavo, Caípe de
C i m a ,  M u r i b e c a ,
Paramirim, Socorro, São Ben-
to, Nova São Francisco, Cam-
pinas, Jabequara, Engenho de
Baixo, Baixa Fria, Caípe de
Baixo, Santo Estevão, Cal-
monte e Centro I e II.

tário da Instituição, localiza-
do na Ribeira. Cada ingresso
deu direito a participar do sor-
teio dos brindes: diária com
acompanhante para o Gran
Hotel Stella Mares e rodízio
na Churrascaria Boi Preto.

A Feijoada contou com a
participação do cantor Tadeu
Sollex e tve ainda bazar (a par-
tir das 10 horas), além de di-
versas atrações para criança-
da (piscina de bolinha, totó e
pescaria).

CRAS do Caípe vai promover a 2ª
edição do Desfile da Beleza Negra

postura e desenvolvimento ao
desfilar com traje a rigor; co-
nhecimentos gerais na área
étnico-racial; e, presença cê-
nica.

Essa ação tem como obje-
tivo consolidar a identidade e
empoderamento dos negros
no município, visando cada
vez mais à promoção de polí-
ticas públicas direcionadas a
este público e promover o for-
talecimento dos vínculos co-
munitários, buscando impul-
sionar o protagonismo indivi-
dual.

Além disso, nos dias 12, 13
e 14 de novembro, em parce-
ria com a Secretaria Munici-
pal de Cultura – SECULT,
aconteceram palestras e ofici-
nas de dança e de turbante nas
localidades de Socorro, Muri-
beca e Caípe.

Fonte: SECOM / PMSFC

Fonte e Foto: ASCOM / LBV

Fonte: SECOM / PMSFC
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8º Encontro de Veículos Antigos
Princesa do Sertão será em Feira

De 23 a 25, Feira de Santana vai se tornar a capital dos
colecionadores e apaixonados por antigomobilismo

Chegando a sua 8ª edição, o
ENCONTRO DE VEÍCULOS
ANTIGOS PRINCESA DO
SERTÃO promete ser o maior
já realizado, onde aproxima-
damente 280 relíquias serão
expostas para um público es-
timado de 50mil pessoas. Dos
conversíveis a utilitários, do

ônibus da década de 60 ao fus-
ca Herbie, os apaixonados por
veículos poderão apreciar car-
ros que virão de diversas par-
tes do país, e os colecionado-
res terão no América Outlet o
pátio ideal para expor seus
mimos, além de poder ser um
excelente local para comerci-

alização, compra de peças e
acessórios, já que estarão pre-
sentes expositores do merca-
do de “pulgas”, e ainda terá
um mix de empresas do seg-
mento automotivo, que vai
desde serviços a concessioná-
rias.

O Encontro de Veículos
Antigos é uma iniciativa do
Clube da Ferrugem que busca
divulgar e incentivar a cultu-
ra do antigomobilismo em
Feira de Santana e Região.
Essa edição terá organização
e gestão da Feira da Praça, que
já se fez presente nas duas úl-
timas edições levando seu mix
de expositores, com diversida-
de gastronômica e muita di-
versão. Não sendo diferente
nesse 8º Encontro, a Feira da
Praça está preparando um
evento para toda família, com
excelentes opções também
para criançada.

FAMSIB de SFC é vice-campeã
no 24o Campeonato Baiano de
Bandas e Fanfarras

A Fanfarra Municipal San-
franciscana Íntegra Baiana –
FAMSIB foi a vice-campeã
na final do 24o Campeonato
Baiano de Bandas e Fanfar-
ras, que aconteceu no último
domingo (18). A FAMSIB
ensaia religiosamente na Es-
cola Arlete Magalhães e já
havia recebido o mesmo tí-
tulo em 2014.

Promovido pela Associa-
ção de Fanfarras e Bandas da
Bahia, o 24o Campeonato
Baiano foi realizado duran-
te o 12o Concurso Intermu-
nicipal de Bandas e Fanfar-
ras (CIMFANSIM). O even-
to, que reuniu as principais
bandas marciais e fanfarras
do estado, foi sediado na ci-

dade metropolitana de Si-
mões Filho.

“É uma sensação inexpli-
cável de dever cumprido.
Buscamos isso durante o
ano todo, focados, unidos,
trabalhando sempre juntos,
dia após dia, durante horas.
Em um concurso com mais
de 15 fanfarras, conseguir o
vice-campeonato é muito
gratificante, é inexplicável
essa sensação. Onde a nos-
sa placa pode ser campeã, o
nosso balizador pode ser
campeão, o nosso cívico –
que carrega a bandeira do
nosso país, do nosso estado
e da nossa São Francisco do
Conde – foi campeão, colo-
cando o nome da cidade no

primeiro lugar, lá em cima,
no topo, que é o nosso mai-
or objetivo”, comemorou
Janderson Barreto, um dos
membros da FAMSIB.

Criada em 01 de março de
2006, a Fanfarra Municipal
Sanfranciscana Íntegra Bai-
ana deu os primeiros passos
como uma simples brinca-
deira dos irmãos Jucimário,
Josias e Janilsom junto com
os amigos Márcio, Lucas,
Nezinho, Jonatas e Leonar-
do. Atualmente, a FAMSIB
cresceu e conta com o apoio
da gestão municipal.

“Queria aproveitar tam-
bém para agradecer o nos-
so secretário da Educação
Marivaldo do Amaral, o

nosso prefeito Evandro Al-
meida e nosso vice Nem do
Caípe. Muito obrigado por
todo o apoio, pois sempre
estão chegando junto no que

precisamos. Agora é manter
o foco e continuar o traba-
lho que não para. Ano que
vem e, assim por diante, es-
taremos levando o nome da

cidade mais à frente, con-
quistando vários títulos e
fazendo história. E agora é
só correr para o abraço”,
concluiu Janderson.

Criada em 01 de março de 2006, a Fanfarra Municipal Sanfranciscana Ínte-
gra Baiana tem brilhado nas competições que participa, enchendo de orgu-
lho a população de São Francisco do Conde, amante dessa grande tradição

A Prefeitura de Candeias, em
parceria com o Serviço Naci-
onal de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI), estará abrindo
de 28 a 30 de novembro as
pré-inscrições para os cursos
de qualificação profissional. A
escola do SENAI em Candei-
as será inaugurada no próxi-
mo mês de janeiro de 2019.

As inscrições presenci-
as serão feitas na sede da Se-
cretaria de Desenvolvimento e
Assistência Social (Sedas), si-
tuada na Rua São João s/n, ao
lado da Escola da Policia Mi-
litar. Os interessados em rea-
lizar as inscrições deverão
comparecer ao local com os
seguintes documentos: RG,
CPF, Comprovante de resi-
dência, comprovante de esco-
laridade e cartão do bolsa fa-
mília para alguns cursos. A
partir do dia 28 de novembro
até o dia 2 de Dezembro as
inscrições poderão ser realiza-
das na internet, pelo site de

inscrição da Prefeitura no se-
guinte endereço: http://
transparencia.candeias.ba.gov.br.

Neste primeiro mo-
mento serão ofertados os se-
guintes cursos: Auxiliar Admi-
nistrativo, Operador de Empi-
lhadeira a combustão, Confe-
rente, Auxiliar de Operações
Logísticas, Montador e Repa-
rador de Microcomputador,
Operador de Telemarketing e
Eletricistas Instalador Predi-
al de Baixa Tensão.

Sonho Realizado
O prefeito de Candeias,

Dr. Pitágoras afirmou estar
contente com essa realização.
“É um sonho do povo de mi-
nha cidade que vamos agora
realizar. Qualificação Profissi-
onal para enfrentar os desafi-
os que se colocam todos os
dias para jovens e adultos.
Sonhei com esse momento e
tenho a felicidade da prefeitu-
ra entregar esse presente para

Candeias agora”, ressaltou o
prefeito, que também desta-
cou que o terreno foi doado
pelo município na legislatura
passada, com aprovação una-
nime da Câmara de Vereado-
res, da qual fazia parte.

O prefeito informou
que a prefeitura tem entrado
com contrapartida financeira
para manter a execução dos
cursos oferecidos. “É um sis-
tema de parceria com o SE-
NAI, no que depender da pre-
feitura de Candeias, vamos
oferecer muitos cursos. É só o
começo” concluiuo chefe do
Executivo candeense.

Sobre a Unidade
A unidade do SENAI

Candeias, possui uma grande
estrutura para atender a po-
pulação que busca um espaço
para se qualificar para o mer-
cado de trabalho. Serão qua-
tro salas de aula, um labora-
tório de informática, uma sala
de professores, uma sala de
leitura, um galpão e amplo es-
tacionamento.

A estrutura de
6.000m2 com 698 m2 de área
construída, conta ainda com
dois banheiros convencionais
e quatro para portadores de
necessidades especiais inclu-
indo uma plataforma para
PNE. A unidade Candeias está
localizado na Praça dos Três
Poderes, em frente ao Fórum
da cidade. A capacidade de
atendimento do SENAI é de
até 250 alunos por turno.

Prefeitura de Candeias vai abrir
pré-inscrição para cursos de
qualificação profissional do SENAI

O prédio do SENAI em Candeias está quase pronto

No dia 08 de novembro acon-
teceu, no auditório 02 de Ju-
lho/SEDUC, o II Encontro
Formativo do Projeto Rede de
Parceiros Multiplicadores de
Esporte Educacional. Essa
ação é uma parceria da Prefei-
tura de São Francisco do Con-
de, através da Secretaria Mu-
nicipal da Educação (SEDUC),
com o Instituto Esporte &
Educação (IEE), criado e pre-
sidido pela medalhista olímpi-
ca Ana Moser, patrocinada
pela PETROBRAS.

“Temos a expectativa de
que os participantes consi-
gam reconhecer a importân-
cia do movimento corporal
para a promoção da saúde,

entendam os princípios ori-
entadores para a prática pe-
dagógica e seus impactos na
aprendizagem integral dos
alunos, além de identificar
possibilidades e valorizar a
práticas interdisciplinares”,
declarou a subcoordenadora
do Instituto de Esporte e Edu-
cação, a professora de Educa-
ção Física Raquel Clementino.

Durante o II Encontro For-
mativo do Projeto Rede de
Parceiros Multiplicadores de
Esporte Educacional foi apre-
sentado o segundo módulo de
formação com o conteúdo Es-
cola Ativa: Contextualizando
o Movimento, com a presença
de 70 professores, coordena-

dores e gestores de escolas da
rede pública dos municípios
de São Francisco do Conde,
Candeias e Madre de Deus,
que foi ministrado pelos sub-
coordenadores Raquel Cle-
mentino e Josemar Paixão.

As escolas franciscanas
contempladas são Arlete Ma-
galhães, Complexo Rilza Va-
lentim, Centro Educacional
Joaquim Alves Cruz Rios,
Centro Educacional Claudio-
nor Batista, Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento do Saber –
CEAS, Instituto Municipal
Luiz Viana Neto, Monteiro
Lobato, Maria Amélia dos
Santos e APAE.

II Encontro Formativo do Projeto Rede
de Parceiros Multiplicadores de Esporte
Educacional aconteceu em SFC

Por Sophia Mídian/Ascom/Seduc
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Delegação da CIDH
visitou terras indígenas
e quilombolas na Bahia

Fonte: Agência Brasil

A delegação da Comissão In-
teramericana de Direitos Hu-
manos (CIDH), vinculada à
Organização dos Estados
Americanos (OEA), visitou no
último dia 7 de novembro ter-
ras indígenas e quilombolas e
manteve encontros com go-
vernantes e representantes de
organizações sociais. A coor-
denadora do grupo, a jamai-
cana Margarette May Macau-
lay, visitou, logo cedo, o Qui-
lombo Rio dos Macacos e, à
tarde, o Quilombo Pitanga de
Palmares, ambos situados no
município de Simões Filho,
região metropolitana de Sal-
vador.
A convite do governo federal,
a delegação ficou no Brasil até
o último dia 12, para observar
áreas urbanas e rurais em oito
estados. A comissão acompa-
nha e analisa todos os temas
relacionados à área nos 35
países-membros da OEA.

A comissária Antonia
Urrejola tem compromissos
em Mato Grosso do Sul. A ad-
vogada chilena, que já colabo-
rou em seu país em projetos
na área de direitos dos povos
indígenas, será a interlocuto-
ra do encontro com a etnia
Guarani-Kaiowá da terra indí-
gena Guyraroka, que teve a
demarcação anulada em 2014,
pela Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal
(STF). À época, o
ministro da Corte Celso de
Mello entendeu que a popula-
ção indígena em questão per-
maneceu no local somente até
o início da década de 1940 e
que, pelo tempo decorrido,
não teria respaldo para discu-
tir a posse do território. Em
2016, o agente de saúde Clo-
diodi de Souza, de origem in-
dígena, foi assassinado a tiros
no episódio que ficou conhe-
cido como Massacre de Caa-
rapó. Além de Caarapó
(MS), outros pontos de para-
da de Antonia Urrejola são a
Reserva de Dourados e a Fa-
culdade de Direito e Relações
Internacionais da Universida-
de Federal da Grande Doura-
dos (UFGD). Em sua agenda,
teve, ainda, horário reservado
para reuniões com movimen-
tos sociais e autoridades reli-
giosas.

Na tarde do dia 8, a lí-
der da delegação se reuniu
com o governador da Bahia,
Rui Costa, na capital. No dia
6, seu segundo dia em solo
brasileiro, a presidente foi re-

cebida, em Minas Gerais, pelo
governador Fernando Pimen-
tel. Da capital, ela seguiu, com
sua equipe, para Mariana
(MG), cidade marcada pelo
rompimento da barragem da
mineradora Samarco, há três
anos.

Migração e presídios
Também no último dia

7, a relatora especial sobre
Direitos Econômicos, Sociais,
Culturais e Ambientais (Des-
ca) da CIDH, Soledad García
Muñoz, deu seguimento à vi-
agem por Boa Vista, começan-
do pela Penitenciária Agríco-
la de Monte Cristo, onde uma
rebelião, em janeiro do ano
passado, deixou 33 detentos
mortos.

A excursão incluiu uma
conversa com a governadora
do estado, Suely Campos. Um
dos assuntos deve ser a entra-
da de venezuelanos no país
pela região. Soledad conheceu
o Centro de Referência para
Refugiados e Migrantes, cria-
do pela Universidade Federal
de Roraima (UFRR), em par-
ceria com a Organização In-
ternacional para as Migrações
(OIM) e o Alto Comissariado
das Nações Unidas para os
Refugiados (Acnur). O local
está em funcionamento desde
abril deste ano.

Na agenda da comis-
são, houve ainda encontros
com representantes da terra
indígena Paquiçamba, em Al-
tamira (PA); dos quilombos
Malumba e Peru, em Alcânta-
ra, no Maranhão; com inte-
grantes de movimentos soci-
ais, em São Paulo. Os compro-
missos fizeram parte da agen-
da do dia 7 de Francisco Egui-
guren, Esmeralda Arosemena
e Joel Hernández.

No dia 6, após visita ao
Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, no Maranhão,
Hernández afirmou, em sua
conta no Twitter, que os go-
vernos americanos devem
buscar implementar medidas
que solucionem a superpopu-
lação carcerária das unidades
brasileiras.

A CIDH retorna ao Bra-
sil após 23 anos. A viagem foi
encerrada no último dia 12,
com a apresentação de um re-
latório contendo as observa-
ções feitas pelos comissários.
O documento foi divulgado
em uma coletiva de imprensa,
no Rio de Janeiro.

A Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria de Educação
do Município criou o Prêmio
Candeias de Educação Inova-
dora, que visa à seleção e ao
compartilhamento de experi-
ências pedagógicas bem-suce-
didas, desenvolvidas por do-
centes e gestores das escolas
da Rede Municipal de Educa-
ção.

O prêmio ainda tem por
objetivo oportunizar aos do-
centes a reflexão sobre o de-
senvolvimento de práticas pe-
dagógicas significativas e a
formação social dos sujeitos;
viabilizar as experiências exi-

Prefeitura e SEDUC  criam
o Prêmio Candeias de
Educação Inovadora

Mosaic Fertilizantes promove campanha
para arrecadação de alimentos e doa 184
toneladas de mantimentos

Empresa duplicou o montante arrecadado pelos funcionários e destinou para
ONGs e famílias em situação de vulnerabilidade social (Fazenda do Natal-Candeias)

No dia 03 de dezembro (se-
gunda-feira), os conselhei-
ros titulares e suplentes elei-
tos para compor o Conselho
Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, bi-
ênio 2018/2020, serão em-
possados. A cerimônia de
posse acontecerá às 09h, no
plenário da Câmara de Vere-
adores.

O Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência é órgão delibera-
tivo, consultivo e fiscalizador
das ações políticas voltadas
à promoção, inclusão social
e defesa dos direitos da pes-

Conselheiros dos Direitos da
Pessoa com Deficiência serão
empossados em SFC

No mês de outubro é comemo-
rado o Dia Mundial da Ali-
mentação e, para celebrar essa
data, a Mosaic Fertilizantes,
uma das maiores produtoras
globais de fosfatados e potás-
sio combinados, promoveu
uma campanha para arreca-
dação de alimentos em todas
as unidades da empresa no
Brasil e no Paraguai. O Insti-
tuto Mosaic duplicou o mon-
tante arrecadado com o apoio
dos funcionários para que es-
ses alimentos fossem doados
para ONGs e famílias em situ-
ação de vulnerabilidade soci-
al.

No total, serão doadas 184
toneladas de alimentos para
19 municípios do país, benefi-
ciando indiretamente cerca de
46 mil pessoas. A seleção dos
beneficiados foi feita pelo Ins-
tituto Mosaic juntamente com
os órgãos públicos de desen-
volvimento social de cada ci-
dade.

A campanha contou com a
parceria do Instituto Movere,
que desde 2004 trabalha no
combate a obesidade infantil
por meio da conscientização
de como transformar o que
consumimos em uma alimen-
tação saudável. Vera Lúcia
Perino Barbosa, presidente do
Instituto Movere, conta que “a
entidade tem orgulho de par-
ticipar como parceiro técnico
do projeto promovido pelo
Instituto Mosaic, que ajudará
a levar as cestas de alimentos
arrecadados às comunida-
des”.

“Nós da Mosaic Fertilizan-
tes estamos muito satisfeitos
com os resultados gerados por
essa ação. Nossa principal
missão é ajudar o mundo a
produzir os alimentos de que
precisa e esta iniciativa fo-
menta e fortalece nosso obje-

tivo. Trabalhamos em conjun-
to com o governo local, lide-
ranças comunitárias e ONGs
para contribuir para as neces-
sidades da nossa comunidade.
Isso vai desde ações na área da
educação e empreendedoris-
mo social até iniciativas como
essa, de doação de alimentos.
Agradeço aos funcionários de
todo o Brasil e do Paraguai
pela participação nesta cam-
panha, que trará benefícios
importantes às comunidades
onde a empresa atua” diz Ar-
thur Liacre, vice-presidente de
Assuntos Corporativos e Sus-
tentabilidade da companhia. 

A estratégia da Mosaic Fer-
tilizantes está ligada à meta
número dois dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da Organização
das Nações Unidas (ONU). E

esta campanha veio ao encon-
tro dessa ideia. Chamada de
“Fome Zero e Agricultura Sus-
tentável”, seu objetivo é aca-
bar com a fome, alcançar a se-
gurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agri-
cultura sustentável. A entrega
dos alimentos foi feita pelos
representantes do Instituto
Mosaic e funcionários da em-
presa, juntamente com os ór-
gãos públicos responsáveis e o
Instituto Movere.

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes 

A Mosaic é a maior produ-
tora global de fosfatados e po-
tássio combinados. Com a
missão de ajudar o mundo a
produzir os alimentos de que
precisa, entrega cerca de 27,2
milhões de toneladas de ferti-

lizantes para 40 países. No
Brasil, por meio da Mosaic
Fertilizantes, atua na produ-
ção, importação, comerciali-
zação e distribuição de fertili-
zantes para aplicação em di-
versas culturas agrícolas, além
do desenvolvimento de pro-
dutos para nutrição animal e
comercialização de produtos
industriais. Possui unidades,
próprias e contratadas, em
dez estados brasileiros e no
Paraguai. Por meio do Institu-
to Mosaic, promove ações de
responsabilidade social na
grande maioria das localida-
des onde está instalada. A
empresa também é controla-
dora do terminal portuário da
Fospar, em Paranaguá. Para
mais informações, visite
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook e LinkedIn.

Por Tibério Belém

Edelman Brasil

Foto: Divulga-

soa com deficiência no mu-
nicípio, com participação go-
vernamental através de se-
cretarias municipais, de en-
tidades de atendimento e de
representantes da comuni-
dade de pessoas com defici-
ência.

O conselho será formado
paritariamente por 12 mem-
bros titulares, sendo 06 re-
presentantes do Poder Exe-
cutivo Municipal indicados
pelos titulares dos órgãos re-
presentados e designados
pelo Chefe do Poder Execu-
tivo, e 06 representantes da
Sociedade Civil.

tosas, realizadas pelos docen-
tes em sala de aula; favorecer
a produção colaborativa do
planejamento pedagógico nas
unidades escolas; e valorizar
e difundir a produção intelec-
tual dos docentes e gestores.

O Prêmio constitui-se dos
seguintes eixos temáticos: jo-
gos e/ou brinquedos como es-
tratégias de ensino e aprendi-
zagem em diferentes áreas do
conhecimento; organização
pedagógica dos ambientes de
sala de aula; educação para
além dos muros da escola;
dentre outros de igual rele-
vância.

Mestre Moa do Katendê é homenageado na
Câmara Municipal de Salvador

A Câmara Municipal de Sal-
vador aprovou, durante a ses-
são ordinária do último dia 29
de outubro, a Moção de Pesar,
apresentada pelo vereador
Sílvio Humberto (PSB), la-

mentando a morte trágica do
mestre de Capoeira Romual-
do Rosário da Costa, o “Mes-
tre Moa do Katendê”. O com-
positor, dançarino, músico e
educador foi assassinado na

madrugada do último dia 08
de outubro, em um bar na
comunidade do Dique Pe-
queno (Avenida Vasco da
Gama), localidade onde re-
sidia.

O autor do crime está de-
tido e já foi denunciado pelo
Ministério Público Estadual,
pelo assassinato do mestre
de Capoeira, com os agra-
vantes de não possibilitar
defesa para a vítima e por
motivação fútil. De acordo
com a investigação, a discus-
são e o crime foram origina-
das por uma discussão sobre
política. A manifestação do
voto foi o motivo para o as-
sassinato de Moa do Katen-
dê.

O autor da moção lamen-
tou a perda da grande lide-
rança que foi o mestre de
Capoeira e alertou para a

gravidade do motivo que le-
vou o ativista à morte. “A dor
e a perda são imensas. O
Brasil está perdendo. A igno-
rância nos privou de um
grande homem. Compositor,
dançarino, ogã-percussio-
nista, artesão e educador.
Nos privou da convivência
com o fundador do Afoxé
Badauê, cantado pelo gran-
de Gilberto Gil”, lastimou
Sílvio Humberto. Para o ve-
reador, o assassinato do
Mestre Moa, por causa de
uma discussão sobre esco-
lhas políticas, tem muito a
nos dizer.

A Moção de Pesar, refe-
rendada por todos os verea-
dores da Casa Legislativa,
além de ficar registrada nos
arquivos da Câmara, tam-
bém será encaminhada para
a família do homenageado.

As crianças e adolescentes
atendidos pelo território de
abrangência do Centro de Re-
ferência de Assistência Soci-
al (CRAS), do bairro do Co-
roado, em São Francisco do
Conde, tiveram a oportunida-
de de participar na sede do
CRAS, da 2ª edição do Cine
CRAS.

Foi exibido o filme “O Ex-
traordinário”. Trata-se de
uma adaptação do livro ho-
mônimo escrito por R.J. Pa-

lácio, cuja temática do filme
apresenta várias lições,
como: a importância da famí-
lia, o diálogo sobre bullying,
ensinamentos de que o amor
e a amizade são muito mais
importantes do que a aparên-
cia, a auto-aceitação, dentre
outros contextos, promoven-
do, assim, várias reflexões de
atitudes do dia a dia, vislum-
brando um novo projeto de
vida para as crianças e os
adolescentes.

A 2ª edição do Cine CRAS acontece no
bairro de Coroado em S.Francisco do Conde

Mestre Moa foi assassinado no dia 8 de outubro

Por Wellington Oliveira

Foto: Redes Sociais
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Americanos em intercâmbio desenvolvem oficinas
que valorizam a cultura afro com crianças da LBV

Michael Anthony é professor de artes e Phedra Cileen, cabeleireira. Ambos vieram ao Brasil em missão
humanitária e escolheram a LBV para conhecer e apresentar um pouco da cultura afro para crianças

O Dia da Consciência Negra,
celebrado em 20/11, é uma
forma de ressaltar a luta con-
tra à discriminação racial, re-
fletirmos sobre a posição dos
negros na sociedade e valori-
zarmos um povo que contri-
buiu para a formação social,
histórica e cultural do nosso
país. Em 9 de janeiro de 2003,
o “Dia Nacional da Consciên-
cia Negra” foi instituído pela
Lei Federal 10.639 e inserido
no calendário escolar. Dessa
forma, o estudo da cultura
afro-brasileira foi incluído no
currículo escolar em todo Bra-
sil.

Durante o mês de novem-
bro, diversas instituições no
país realizam diferentes ações
para comemorar a luta dos
negros. Na Legião da Boa Von-
tade (LBV) não poderia ser
diferente, e por isso, entre as
ações que celebram o Dia da
Consciência Negra, nesta
quinta-feira (22), o Centro
Comunitário de Assistência
Social Idalina Cecília de Pai-
va, localizado em Itinga/ Lau-
ro de Freitas/BA, recebeu
duas visitas muito especiais.
Os americanos Michael An-
thony e Phedra Cileen vieram
ao Brasil em missão humani-
tária e escolheram a LBV para
conhecer e apresentar um
pouco da cultura afro para cri-
anças atendidas.

Os americanos foram a
Instituição no período da tar-
de, mas já pela manhã, duran-
te o encontro com famílias
atendidas, os responsáveis fi-
caram sabendo que seus filhos
teriam no turno vespertino a
visita especial. A notícia foi
recebida com alegria, pois
para os pais seria a oportuni-
dade de seus filhos conhece-
rem pessoas que falam outro
idioma e aprender sobre a cul-
tura de pessoas que vivem em
um país diferente. O objetivo
da ação foi valorizar a identi-
dade negra e promover a in-
teração cultural dos atendi-
dos. A mistura de etnias con-
tribui para a construção do
nosso país e é tão importante
quanto a de cada cidadão. Va-
lorizar todas as culturas é
compreender e valorizar o que
cada uma delas nos dá.

Ao chegarem no Centro
Comunitário, Michal e Phedra

foram conhecer todos os espa-
ços, passaram pela brinquedo-
teca, auditório, escovódromo
(local onde as crianças esco-
vam os dentes), salas de ativi-
dades e o refeitório. Ainda
durante o tour pela unidade
assistiram a apresentações de
flauta e percussão, feita de
material reciclado, produzida
pelas próprias crianças duran-
te as oficinas. O momento foi
de grande descontração. Os
convidados não resistiram e se
renderam ao som dos peque-
nos. Já pelas expressões das
crianças, era possível notar o
quanto estavam felizes. “Foi
mágico ver como as crianças
estavam durante a apresenta-
ção, cheios de brilhos nos
olhos, orgulhosos de si. Fica-
ram encantados ao perceber
que os americanos estavam
dançando junto com eles”,
disse a assistente social da
LBV, Rita de Cássia.

Outro momento que cha-
mou bastante atenção dos pe-
quenos foi no refeitório. Mi-
chael e Phedra foram convida-
dos a almoçar junto com as
crianças. Por meio dos olhi-
nhos encantados, era possível
notar o quanto aquele peque-
no ato tinha uma grande im-
portância para eles.

Phedra é cabeleireira e re-
alizou oficina de beleza com as
meninas. Fez diversos pente-
ados, ensinou a fazer maquia-
gens, usar turbantes, tudo va-
lorizando a cultura negra. Ela
presentou às crianças com
pentes próprios para cabelo
afro, com blusas ornamenta-
das por ela, xuxas, prendedo-

res, tudo muito colorido e com
desenhos. Brenda Vitória de 9
anos, adorou os presentes.
“Amei tudo que ela deu. Eu
ganhei laços, esmaltes, tiaras
e uma blusa linda que ela pin-
tou”. Já a Aniára, de 11 anos,
gostou da experiência de inte-
ragir com pessoas que falam
outro idioma. “Sempre quis
conhecer pessoas de Nova
York, que falam inglês. Sem-
pre via pela televisão. Nunca
tinha visto de perto. Achei
muito legal conhecer eles”.

Durante a entrega das lem-
brancinhas, Phedra fez ques-
tão de reforçar com as meni-
nas que não importa o tipo de
cabelo que se tem. Indepen-
dente dele ser crespo, liso ou
ondulado, todas elas poderi-
am sim usar os adereços que
quisessem. Após a oficina de
turbantes, ela colocou uma
coroa de princesa em cada
uma das meninas e reforçou a
importância de se aceitar, ter
a autoestima elevada, disse
que todas deveriam se sentir
como princesas. “As meninas
estavam muito interessadas
em aprender e fazer o propos-
to da oficina com alegria e en-
tusiasmo. O brilho no olhar
dessas crianças mexeu muito
com nós dois. Sabemos que
para quase todas elas, senão
todas, se não fosse na LBV elas
nunca iriam aprender tanto,
especialmente o ato de com-
partilhar, o que todas elas fi-
zeram de bom grado. Nos
abraçaram o tempo todo e
mesmo sem falar a nossa lín-
gua, sentimos perfeitamente o
amor e gratidão deles em pas-

sar essa tarde conosco. É isso
o que nós dois vamos levar
daqui”, disse Phedra.

“Essa visita de pessoas de
fora do Brasil trouxe um retor-
no muito positivo para as cri-
anças. Todos os dias aqui na
LBV já trabalhamos a questão
da autoestima, da “gordofo-
bia”, racismo, então ter pesso-
as de fora falando para eles
sobre esses assuntos é extre-
mamente enriquecedor. Todo
material que a Phedra trouxe
agregou ao que a gente já vi-
nha trabalhando com elas.
Com o apoio de um tradutor
ela deixou a mensagem para
todos nós: Bonito não é o que
acham bonito, nem o padrão
de beleza que é estabelecido
pela mídia, bonito é você di-
zer o que você tem de bonito
em você”, completou a assis-
tente social Rita.

Já Michael é Professor de
Artes e desenvolveu oficina de
desenho com os meninos. Ele
presentou os garotos com bo-
nés e entregou para cada um
deles um kit com diversos
acessórios para enfeitar e pin-
tar os bonés. “Fiquei tocado
com um garotinho que custo-
mizou o boné dele, que fazia
parte da minha oficina e no fi-
nal ele veio até mim e disse
que queria que eu levasse o
dele para os EUA. Ele me pe-
gou de surpresa, eu realmen-
te não esperava por essa. Eu
me senti extremamente toca-
do com aquela situação. Para
uma criança abordar do nada
um completo estranho e rea-
lizar um gesto tão amigável
como esse, me faz pensar que

a LBV está realizando um tra-
balho fantástico com essas cri-
anças e com as famílias delas.
Essas crianças nos presentea-
ram com o sorriso e a alegria
delas”, disse Michael, emoci-
onado. Além disso doou kits
de material para higiene bu-
cal, contribuindo de forma lú-
dica para reforçar as práticas
que os pequenos aprendem na
LBV sobre a importância de
escovar os dentes.

Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), negros
(pretos e pardos) eram a mai-
oria da população brasileira
em 2014, representando
53,6% da população. Ainda de
acordo com esses números, os
negros representavam apenas
17,4% da parcela mais rica do
país. “As pessoas não gostam
do que é diferente. Elas não
gostam de mudança. E sendo
eu um negro norte americano,
eu digo por todos que nós te-
mos que mudar e irmos à luta
com a mente positiva, para
que haja um mundo onde as
pessoas não vejam a sua cor e
sim o indivíduo”, reforçou
Michael.

Para a atividade de inter-
câmbio, a LBV contou com o
apoio de um tradutor volun-
tário que acompanhou os con-
vidados e auxiliou na comuni-
cação. “Fiquei muito feliz e
surpreso com a notícia de que
iria interpretar. Eu amo me
comunicar com as pessoas.
Quando Michael e Phedra
chegaram no Centro Comuni-
tário eu não imaginei o que
iria aprender com eles. Justa-

mente por acompanhá-los
pessoalmente eu tive a chan-
ce de ter um contato muito
próximo e ver de perto como
o serviço voluntário pode to-
car as pessoas envolvidas de
ambos os lados. Foi uma tar-
de muito agradável e marcan-
te para todos nós. Eles trou-
xeram muitas coisas para nós,
mas nós também devolvemos
a cortesia para eles, e é muito
gratificante, como tradutor e
voluntário da LBV, estar am-
bientado nessa transação in-
tercultural”, disse o tradutor,
Arthur Marinho.

A visita do Michael e da
Phedra faz parte do programa
Blue Heart Ambassador (Em-
baixador Do Coração Azul),
criado pela LBV dos EUA, com
o objetivo de promover inter-
câmbio com jovens e adultos
norte-americanos que quei-
ram ajudar em ações humani-
tárias nos países onde a LBV
está presente. “Para todos, eu
indicarei agora que procurem
na embaixada organizações
como essa, que façam e pro-
porcionem um trabalho tão
profundo e renovador como o
da LBV. Queremos mostrar
aos nossos amigos que se in-
teressam no serviço voluntá-
rio, e são muitos, a acessibili-
dade que é estar num ambien-
te tão favorável ao crescimen-
to pessoal como esse centro. A
mensagem que fica é: compar-
tilhem. Tragam o que vocês
tiverem e recebam o carinho e
amor que essas pessoas tem
para oferecer”, finalizou Mi-
chael.

O ideal de Boa Vontade ul-
trapassa barreiras e inspira
também a atuação da LBV na
Argentina, Bolívia, Paraguai,
Portugal e Uruguai. Todas as
ações no Brasil e nos 6 países
são mantidas graças a doações
da população local. Para ou-
tras informações acesse
lbv.org.

Em Lauro de Freitas, o
Centro Comunitário da Insti-
tuição está localizado Rua
Prof. Theocrito Batista, s/n,
Itinga, anexo ao Centro de
Atendimento Integrado à Cri-
ança e ao Adolescente (Caic).
Em Salvador a LBV possui
unidades também na Ribeira
e na Bonocô. Conheça e cola-
bore, ligue: (71) 3288-6149.

Texto e Fotos: ASCOM / LBV

Prefeitura de Candeias realizou Mutirão
de Mamografia e Preventivo
A Prefeitura de Candeias,
por meio da Secretaria de
Saúde em parceria com o
Governo do Estado da
Bahia realizou entre os dias
6 9 de novembro, na Praça
Dr. Gualberto, um Mutirão
de Mamografia e Preventi-
vo para pacientes do muni-
cípio.  A Unidade Móvel do
Hospital da Mulher aten-

deu, mulheres de 25 a 64
anos, além de todas as mu-
lheres em idade fértil, na
realização do preventivo e
de 40 a 69 anos de exame
de mamografia, para o
combate ao câncer de
mama e colo do útero.

De acordo com o Coor-
denador de Regulação do
Município, Tiago Novais, o

mutirão aconteceu para
potencializar a execução
dos exames, retirando da
fila as mulheres  que ainda
esperam por procedimen-
tos. Os resultados serão
entregues em até 30 dias,
na Unidade de Saúde do
bairro que a paciente resi-
de.

Fonte: ASCOM / PMC
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

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

A Barão Empre-
endimentos é um
grupo de empre-
sas  administrado
pelo experiente
empresário

Walfrido

Barão

Melo

Teixeira, que

atua em Candeias
e em toda região
nos mais diversos
setores da economia.
Está presente na Construção Civil, no
setor de Terraplanagem, no ramo de
Hotelaria e na locação de máquinas e
equipamentos pesados.
São mais de 40 anos de bons serviços
prestados no estado da Bahia.

BARÃO
EMPREENDIMENTOS

VENHA CONHECER

Os melhores
preços da

cidade

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

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

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - 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

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000


