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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Guedes deixa o governo de Pitagoras
A administração do prefeito
Pitagoras Ibiapina sofreu uma
importante baixa no início
desse ano. No último dia 4 de
janeiro, o secretário de Admi-
nistração do Município, Car-
los Augusto Guedes, pediu
demissão do cargo, alegando
que o seu ciclo no governo do
Dr. Pitagoras havia chegado
ao fim.

Diante de tantos boatos e
especulações publicadas nas
redes sociais, dando conta de
que Guedes havia brigado com
o chefe do Executivo, o pró-
prio agora ex-secretário con-
versou com o editor de O Can-
deeiro, José Eduardo, expli-
cando os reais motivos que o
fizeram sair do governo Pita-
goras.

“Não houve briga nenhu-
ma. É lógico que num relacio-
namento profissional possa
haver alguma discordância,
isso é próprio do ser humano.
Gostaria de aproveitar para
agradecer ao prefeito Dr. Pi-
tagoras pela minha nomeação.
No entanto, a mesma caneta
que nomeia tem o poder de
exonerar. Sentamos, conver-
samos e chegamos a conclusão

que era melhor eu sair. Tenho
certeza que cumprir lealmen-
te a minha função, dei o me-
lhor de mim para ajudar a ad-
ministração, mas discordar é
natural”, justificou Guedes.

Guedes ficou aproximada-
mente um ano e meio à frente

da Secretaria de Administra-
ção, ele substituiu ainda em
2016 o primeiro titular da pas-
ta, o contador e advogado Ge-
orgem Moreira, que ficou ape-
nas seis meses no cargo.

Veja na Página 5 as principais

realizações de Guedes na Secretaria

Bolsonaro divulga
foto oficial em
formato padrão
O presidente Jair Bolsona-
ro divulgou na tarde do úl-
timo dia 10 de janeiro a sua
foto oficial como presiden-
te da República. A foto foi
feita no último dia 7, no
Palácio da Alvorada, e mos-
tra o presidente da cintura
para cima, com a faixa pre-
sidencial e tendo a bandei-
ra do Brasil ao fundo.

Bolsonaro resgata
um padrão tradicional de
foto oficial, abandonado
por Michel Temer.

Temer escolheu uma
pose mais informal: em pé
em uma biblioteca e apoi-
ando uma das mãos na
mesa. Ele não usou a faixa
presidencial em uma foto
em plano mais aberto.

Bolsonaro usou suas
contas no Twitter e no Fa-
cebook para divulgar a foto,
lembrando que ele é o 38º
presidente da República.

A foto oficial será fi-
xada nas repartições públi-
cas federais do país. Tam-
bém será colocada na gale-
ria de presidentes da Repú-
blica, no hall de entrada do
Palácio do Planalto.

Foto Oficial do Presidente da República,
Jair Bolsonaro

Fonte: Agência Brasil / Foto: Alan Santos/PR

O Prefeito de São Francisco do Conde
e o governador Rui Costa assinam o
Protocolo de Intenções do Consórcio
Público da Policlínica Regional

Na tarde do último dia 14 de
janeiro, o prefeito Evandro
Almeida, de São Francisco do
Conde, acompanhado do vice
Nem do Caípe e dos secretári-
os Eleuzina Falcão (Saúde),
Silmar Carmo (Planejamento)
e Vanessa Dantas (Comunica-
ção), além dos deputados Ro-
semberg Pinto (Estadual) e
Jorge Sola (Federal), partici-
pou da solenidade de assina-
tura do Protocolo de Inten-
ções do Consórcio da Policlí-
nica Regional de São Francis-
co do Conde.

Além do governador Rui
Costa e do prefeito Evandro
Almeida, também assinaram o
protocolo, os prefeitos Pitago-
ras Ibiapina (Candeias), Már-
cia Mendes (Saubara), Breno
Konrad (São Sebastião do
Passé), Jeferson Andrade
(madre e Deus e Flaviano
Rohs (Santo Amaro), municí-
pios que serão atendidos pela
Policlínica.

Na nova Unidade de Saú-
de Regional, serão ofertadas
dezenas de especialidades

médicas para as populações
desses municípios que não
precisarão se deslocar  para

Salvador para terem atendi-
mentos e exames de alta com-
plexidade.

O prefeito Evandro Almeida assina o Protocolo de
Intenções ao lado do governador Rui Costa

O curso de Administração da FAC
recebe nota 4.0 do MEC

Nos dias 17, 18 e 19 de dezem-
bro do ano passado, a Facul-
dade Regional de Filosofia,
Ciências e Letras de Candeias
- FAC, recebeu a visita da Co-
missão Avaliadora e Recre-
denciadora do MEC, compos-
ta por dois professores/avali-

adores, um da Universidade
Federal de Santa Maria, no
Rio Grande do Sul e o outro
da Universidade Federal do
Ceará.

Para a alegria e felicidade
dos professores, alunos, dire-
tores e funcionários da insti-
tuição, que revolucionou o en-
sino superior na região, a Co-
missão Avaliadora do MEC
deu nota 4.0 para o curso de
Administração da FAC, a mai-
or nota entre todas as facul-
dades da região.

De acordo com os profes-
sores Conceição Sobral e Os-
valdo Miranda, diretores da
FAC, a nota do MEC mostra
que a qualidade e a capacita-
ção dos professores, junta-
mente com a atualização e a
introdução de um projeto pe-
dagógico moderno no curso
de Administração, foram fato-
res preponderantes para a
FAC ter uma avaliação tão po-
sitiva, sendo a melhor nota
atribuída a um curso de Admi-

nistração em toda Região Me-
tropolitana de Salvador e Re-
côncavo baiano.

Para a professora Concei-
ção Sobral, a dedicação de to-
dos os funcionários e colabo-
radores da FAC, aliada com a
competência do seu corpo do-
cente, o que proporcionou
esse feito marcante, é resulta-
do de um trabalho que vem
sendo realizado ao longo dos
17 anos de existência da Facul-
dade, além do interesse dos
alunos que têm colaborado
para que as metas estabeleci-
das sejam alcançadas.

Outros fatores também fo-
ram importantes para a exce-
lente avaliação do MEC, ao
curso de Administração da
FAC, diz o professor Osvaldo
Miranda Filho, como por
exemplo, as melhorias im-
plantadas na estrutura física
do campus, com a reforma da
Biblioteca e do pavilhão da
Secretaria Acadêmica e dos
Coordenadores.

Guedes diz que sai do governo de Pitagoras com a consci-
ência tranquila por ter feito o melhor para a cidade

Leia ainda nesta Edição

A coluna Pimenta Na Política (totalmente repazinada)

e os artigos do Psicólogo Vladimir Nascimento e do

jornalista, escritor e radialista José de Paiva Netto

Carlinhos assume, interinamente,
a Secretaria de Administração

Carlinhos Ibiapina está responendo pela SEAD

Titular da Secretaria de In-
dústria e Comércio da Pre-
feitura de Candeias desde o
ano passado, o jovem empre-
sário Carlos Ibiapina assu-
miu na semana passada, a
Secretaria de Administra-
ção, em substituição a Car-
los Guedes, que pediu exone-
ração do cargo.

O novo titular da SEAD,
apesar de ainda está interi-
namente no cargo, já come-
çou a fazer um trabalho de
reconhecimento das novas
funções. “Recebemos uma
Secretaria totalmente orga-
nizada, com todos os depar-
tamentos funcionando a
contento, gostaria inclusive
de aproveitar a oportunida-
de para agradecer ao ex-se-
cretário Carlos Guedes pelo

trabalho realizado aqui”, elo-
giou Carlinhos, acrescentando
que a sua permanência à fren-
te  da SEAD vai depender de

uma pequena reforma admi-
nistrativa que o prefeito Dr.
Pitagoras deverá fazer no pró-
ximo mês.

Professores Osvaldo e
Conceição, diretores da
FAC, comemoram a nota
estabelecida pelo MEC
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Por mais absurdo que pareça, existem diversos
debates e embates entre os que defendem
veementemente a religião e aqueles que acreditam
que a ciência é infalível e pode muito bem substituir
qualquer forma de aspecto sobrenatural. Ora, se a

religião procurar se sustentar por meios científicos corre o risco
de perder sua identidade e função, ou então de se transformar
numa falsa ciência. O mesmo se refere às tentativas científicas
de tentar entender aspectos funcionais religiosos. 

Isso significa que esse entrave é nocivo, prejudicial para
ambas. Religião e ciência permeiam por caminhos diferentes,
apesar de poderem discutir e defender seus pontos de vista
sobre quaisquer temas. Mas, infelizmente não é isso que
acontece. O que se percebe são disputas de poder de ambos os
lados. Um querendo ser maior, mais certo e com mais
credibilidade que outro, e quem perde com essas disputas tolas
é o próprio crescimento e desenvolvimento do homem
enquanto ser humano.

Não existem motivos para religiosos ignorar a ciência e
achar que todas suas descobertas, ensinos e orientações são
tendenciosos. Não se pode esquecer que a ciência contribui e
muito para um entendimento melhor da realidade e, através
de pesquisas, testes, experimentos, intervenções, várias curas
foram descobertas, milhões de mortes evitadas e inúmeros
projetos inventados para facilitar nossa mobilidade e
comunicação, como por exemplo: avião, internet, telefone.

Da mesma forma, em hipótese alguma os cientistas devem
menosprezar a religião ou os que são adeptos dela. Mesmo
atuando sob a esfera espiritual e, na grande maioria das vezes,
sem comprovação da sua eficácia (e não precisa mesmo
comprovar!), a religião contribui (e muito!) para o crescimento
pessoal e interpessoal. Pesquisas comprovam que inúmeras
pessoas já foram curadas apenas por meio da fé. Isso comprova
quantos benefícios um indivíduo pode adquirir quando
frequenta qualquer religião (sem nenhum tipo de distinção).

Todavia, nem o racionalismo científico, muito menos a
religião está livre de falácias, hipóteses falsas ou aproveitadores.
Por isso a importância também de se buscar o conhecimento e
investigar se o que estão publicando é mesmo verdade e salutar;
ou se o que aquela religião prega vai favorecer o meu bem-estar
espiritual e psíquico. Consciência crítica é importante sempre.

Existe intolerância entre ambas as partes, no entanto, tanto
a religião quanto a ciência tem muito a contribuir com a
sociedade. Isso é inegável. Porém, sempre existem questões
morais envolvidas, como a discussão sobre a célula-tronco ou
quando a vida se inicia (na fecundação? Na formação do cérebro
do feto? Quando a criança nasce?). Seja pela fé, por
ensinamentos religiosos, através de pesquisas realizadas ou
projetos inventados, o que a humanidade precisa é de um
melhor relacionamento interpessoal, mais respeito e menos
discriminação. Qual domínio vai ajudar a proporcionar isso,
não importa.

Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo, mestre em

Psicologia (UFBA), autor do livro DIFERENÇAS e Palestrante.

CRP-03/4531 / WhatsApp: 71 98809-3157

Diante da imensidão dos Universos de Deus,
os ideais de vaidade e de domínio humanos não
possuem futuro.

Ao serem atravessadas as águas do “rio da
morte”, desfazem-se as quimeras de uma Ci-
ência quando sem entranhas, bem como os
terrores de crenças quando carregadas de
preconceitos e intolerâncias, além de todo espírito de concor-
rência desalmada e do conceito bélico, que separam as pátrias.
Isso até que o Sol da Caridade, que é Jesus, espante as trevas
da ignorância insolente e, abrindo a visão espiritual dos seres
humanos, faça-os inferir que apenas o exercício das Divinas
Leis da Fraternidade Ecumênica e da Solidariedade Social tra-
rá Paz à Terra. Nesse tempo, o ensino sublime do Evangelho-
Apocalipse do Mestre Amado terá finalmente acalmado os co-
rações, que encontrarão no Regaço de Deus o descanso para os
seus Espíritos desorientados. É a época tão almejada por to-
dos os missionários do Bem, momento em que a humanidade
terá entendido que de nada adianta ilustrar a mente, se o cora-
ção for esquecido e que é delírio completo desejar o progresso
da sociedade, se os princípios da confiança e do respeito forem
avis rara nas relações interpessoais.

Admoesta o Professor Celeste: “De que adianta ao homem
conquistar o mundo inteiro e perder a sua Alma?” (Boa Nova
de Jesus, consoante Marcos, 8:36).

Fundamental e sábia reflexão do Rabi da Galileia, uma vez
que não ansiamos percorrer caminhos equivocados, que inevi-
tavelmente resultarão em retrocesso, em virtude de nossa in-
diferença ao conhecimento do Espírito — que não está jungido
à religião ou à irreligião de quem quer que seja. Daí ser o lema
da Legião da Boa Vontade (LBV), há tanto proclamado, pro-
mover Desenvolvimento Social e Sustentável, Educação e Cul-
tura, Arte e Esporte, com Espiritualidade Ecumênica, para que
haja Consciência Socioambiental, Alimentação, Segurança,
Saúde e Trabalho para todos, no despertar do Cidadão Plane-
tário.

E aqui reforço a expressão Espiritualidade ( Ecumênica,
porquanto esta é o berço dos mais generosos valores que nas-
cem da Alma, a morada das emoções e do raciocínio ilumina-
do pela intuição, a ambiência que abrange tudo o que trans-
cende ao campo comum da matéria e provém da sensibilidade
humana sublimada, a exemplo da Verdade, da Justiça, da Mi-
sericórdia, da Ética, da Honestidade, da Generosidade, do Amor
Fraterno.

Ora, que as mais elevadas aspirações, que carregamos em
nosso íntimo esclarecido, possam expandir os horizontes do
pensamento e consigam com espírito de iniciativa e com
criatividade enfrentar os graves desafios mundiais de nosso
tempo, traduzindo-se em resultados efetivos que beneficiem
toda a humanidade, que, unida, insiste em sobreviver às mais
borrascosas situações.

O Sol da Caridade, Jesus

José de Paiva Netto é jornalista, radialista e escritor

Diretor Presidente da Legião da Boa Vontade - LBV

paivanetto@lbv.org.br / www.boavontade.com

Religião x Ciência 

MADRE DE DEUS

Rompimento entre Jeferson e Jailton é confirmado em nota
Que o rompimento político
entre o prefeito de Madre de
Deus, Jeferson Andrade e seu
vice Jailton Polícia iria acon-
tecer todo mundo já sabia. Só
não se imaginava que fosse do
jeito que aconteceu: com a ex-
pulsão pelo prefeito do seu
vice e a vereadora Jodiane -
que é esposa do vice - do gru-
po político liderado por Jefer-
son. 

A situação entre prefeito e
vice nunca foram das melho-
res, mesmo nos primeiros dias
de governo. Como Jailton Po-
lícia é muito bem relacionado
e transita em todos os grupos
políticos do município, come-
çou a surgir os comentários de
que  ele estaria trabalhando
para ser o candidato a prefei-
to em 2020, o que teria desa-
gradado ao prefeito.

Segundo analistas políti-
cos da cidade, a gota d’água
para o rompimento aconteceu
com a eleição do vereador
Paulinho de Nalva, para a Câ-
mara Municipal de Madre de
Deus, que teve o apoio dos ve-
readores ligados a Jailton.

Jailton e Jeferson: casamento político desfeito

De acordo com informa-
ções da imprensa local, acon-
teceu no último dia 2 de janei-
ro uma reunião entre o prefei-
to Jeferson Andrade, o vice
Jailton Polícia, secretários
municipais e vereadores, onde
o prefeito teria comunicado o
rompimento. 

Diante da decisão do pre-
feito, o vice Jailton Polícia di-
vulgou a seguinte nota:

Amigos e parceiros.
Gostaria de pedir descul-

pas antes tudo, e dar satisfa-

ção a todas as pessoas que eu
pedi votos para o processo
político de 2016, na qual foi
composta a chapa Jeferson
Andrade prefeito e Jailton Ja-
jai Vice.

No dia 02 de janeiro de
2019 fui convidado para uma
reunião no gabinete compos-
ta por todos os secretários e o
prefeito, onde fui surpreendi-
do com a posição de Jeferson
dizendo que não se sentia
mais a vontade em caminhar
comigo e a Vereadora Jodia-
ne politicamente, e que a par-

tir daquele momento, não fa-
ríamos mais parte do grupo.

Diante dessa exposição co-
varde fomos expulsos do gru-
po político no qual desde o iní-
cio lutamos e fazíamos parte.
Pelo simples fato do povo si-
nalizar meu nome como pré
candidato a prefeito, situação
que não o agrada. Além de não
ter ficado satisfeito com a vi-
tória do atual presidente da
Câmara, Paulinho de Nalva,
que faz parte do meu partido
PRB e que também dá todo o
suporte a ele.

Declarou na reunião de
forma ditadora que quem es-
colheria o próximo candidato
seria ele, independente das
pesquisas ou opinião do povo.

Mais uma vez peço descul-
pas a todos, e principalmen-
te, aqueles que foram demiti-
dos de forma desrespeitosa.

Nesse momento peço a
Deus força e sabedoria para
conduzir essa situação e me
coloco a disposição do povo de
Madre.

Com Informações
do Site Madre Notícias

Lucimeire Magalhães assume a presidência
da Câmara de Vereadores de Candeias

Em solenidade realizada no
último dia 1º de Janeiro, no
plenário da Câmara Municipal
de Candeias, a vereadora Lu-
cimeire Magalhães (PTC), que
está cumprindo o seu terceiro
mandato, tomou posse na pre-
sidência da Casa Legislativa.

Eleita na sessão do último
dia 17, por nove dos dezessete
vereadores que compõem a
atual legislatura, Lucimeire
Magalhães destacou em seu
discurso de posse, a importân-
cia da independência do Po-
der Legislativo, mas prometeu
parceria com o Executivo.

Também foram empossa-
dos o vice presidente, Fernan-
do Calmon (PSD, o primeiro
secretário Arnaldo Araujo
(PSDB) e o segundo Secretá-
rio Valdir Cruz (PDT).

A Câmara Municipal de
Candeias tem um orçamento
superior a 1 milhão e duzen-

tos mil reais, maior do que
grande parte dos municípios
baianos, principalmente os de
pequeno porte, que vivem
quase que exclusivamente
com o que arrecada do FPM –
Fundo de Participação dos
Municípios.

Lucimeire Magalhães

Três deputados federais da
Bahia finalizaram o mandato
de quatro anos no Congresso
com cerca de 10% de faltas nas
mais de 400 sessões delibera-
tivas realizadas entre 2015 e
2018. O levantamento foi fei-
to pela coluna Satélite, do jor-
nal Correio*.

Segundo o jornal, o
parlamentar menos assíduo
foi João Gualberto (PSDB),
que não disputou a reeleição
e acumulou, ao longo dos qua-
tro anos, 41 ausências sem jus-
tificativa. Derrotado na dispu-
ta pelo Senado, Irmão Lázaro
(PSC) faltou a 38 sessões na
Câmara dos Deputados sem
justificar e ficou na segunda
posição.

Em terceiro está Sérgio
Brito (PSD), que foi reeleito,
com 37 faltas. Atrás deles está
o também reeleito Arthur
Maia (DEM), com 32 ausênci-
as sem justificativa, seguido
por Bebeto Galvão (PSB) e
Lucio Vieira Lima (MDB), ti-
veram 30 faltas e não renova-
ram o mandato. Enquanto
Lucio não conseguiu a reelei-
ção em outubro passado, Be-
beto foi eleito suplente de Ja-
ques Wagner (PT) no Senado.

No total, os 39 deputados
federais do estado e os cinco
suplentes que assumiram ao
longo dos quatro anos tiveram
504 faltas registradas nas ses-
sões deliberativas. O levanta-
mento foi feito pela Satélite
com base em dados da Câma-
ra.

Confira quais
foram os deputados
federais da Bahia
mais faltosos no
Congresso desde
2015

Fonte: bahia.ba

Bobó assume o Esporte

Bobó em visita a  redação
do jornal O Candeeiro

O ex-vereador Antônio Gilson,
o Bobó, foi nomeado na sema-
na passada pelo prefeito Pita-
goras Ibiapina para ocupar a

Secretaria de Esportes do
Município, cargo que já havia
ocupado na administração do
ex-prefeito Sargento Francis-
co da Conceição.

Bobó substitui o ex-secre-
tário Nem de Barão, que dei-
xou o posto exonerado pelo
chefe do Executivo municipal,
para assumir a Secretaria da
Juventude.

Com vasta experiência no
setor, Bobó fez carreira polí-
tica trabalhando com o espor-
te, onde promovia vários tor-
neios na cidade.

O novo Secretario de Es-
portes diz que vai dar conti-
nuidade ao que vinha sendo
feito e implantar a sua filoso-
fia de trabalho.

Nem de Barão sai
do Esporte e vai
para a Juventude

Secretário Nem e Barão

Depois de dois anos à frente
da Secretaria de Esportes do
Município, o empresário
Nem de Barão foi relocado
para a Secretaria da Juven-
tude, que segundo consta,
estava desativada desde o
início da administração do
prefeito Pitagoras Ibiapina.

Agora, com a saída de
Nem de Barão da Secretaria
do Esporte, o chefe do Exe-
cutivo Municipal resolveu
reativar a Secretaria da Ju-
ventude para abrigar o seu
aliado político.

Procurado pela coluna,
Nem de Barão afirmou que
havia conversado com o pre-
feito Pitagoras Ibiapina e
que sua transferência para a
Secretaria da Juventude ha-
via sido feito de comum
acordo.

Na nova função, o secre-
tário diz que vai continuar
trabalhando para ajudar a
administração municipal.
“Vou procurar implementar
novos projetos para dar vi-
sibilidade à Secretaria da
Juventude”, informou o
novo secretário.
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Volkswagen AG e Ford
Motor Company Iniciam
Aliança Global
PARCERIA A aliança aproveita as vantagens competitivas das duas

montadoras globais para melhor competir, inovar e servir aos consumidores;
A aliança não envolve a troca de ações entre as duas empresas; As empresas
terão como primeira entrega uma picape média para os consumidores globais,
com chegada prevista para 2022, e pretendem dar sequência à parceria com
vans comerciais na Europa; Os acordos em vans e picapes têm como foco
gerar escala e eficiências para ambas as empresas a partir de 2023; A
Volkswagen e a Ford também estão comprometidas em explorar potenciais
parcerias em veículos elétricos, veículos autônomos e serviços de mobilidade

Jim Hackett, CEO da Ford, e Dr. Herbert Diess, CEO da Wolkswagem, no Salão
de Detroit: anúncio conjunto do primeiro acordo formal da parceriaA Volkswagen AG e a Ford

Motor Company anuncia-
ram hoje o primeiro acordo
formal de uma ampla alian-
ça que permitirá às empre-
sas aumentar sua competiti-
vidade e atender melhor os
consumidores em uma era
de rápidas mudanças na in-
dústria.

O CEO da Volkswagen,
Dr. Herbert Diess, e o CEO
da Ford, Jim Hackett, con-
firmaram que as empresas
pretendem desenvolver vans
comerciais e picapes médias
para os mercados globais já
a partir de 2022. A aliança
vai gerar ganhos significati-
vos de escala e eficiência e
permitirá a ambas as empre-
sas compartilhar investi-
mentos em arquiteturas de
veículos que abrangem dife-
rentes capacidades e tecno-
logias.

As empresas estimam
que a cooperação em vans
comerciais e picapes rende-
rá um melhor resultado ope-
racional anual antes dos im-
postos a partir de 2023.

Além disso, a Volkswagen
e a Ford assinaram um me-
morando de intenções para

estudar a colaboração em ve-
ículos autônomos, serviços
de mobilidade e veículos elé-
tricos e iniciaram o aprovei-
tamento de oportunidades.
Ambas as empresas também
afirmaram estar abertas a
considerar outros progra-
mas conjuntos de veículos
no futuro. Os seus times con-
tinuarão a trabalhar nos de-
talhes da parceria nos próxi-
mos meses.

“Ao longo do tempo, essa
aliança vai ajudar ambas as
empresas a criar valor e
atender as necessidades de
nossos clientes e da socieda-
de”, disse Hackett. “Ela vai
não só trazer eficiências im-
portantes e ajudar ambas as
empresas a melhorar seu
desempenho, mas também
nos dará a oportunidade de
ajudar a formar a próxima
era da mobilidade.”

Diess acrescentou: “A Vo-
lkswagen e a Ford vão com-
binar seus recursos, capaci-
dade de inovação e posições
de mercado complementa-
res para melhor atender mi-
lhões de consumidores ao
redor do mundo. Ao mesmo
tempo, a aliança servirá

como pilar para a nossa meta
de aumento da competitivi-
dade.”

A aliança, que não envol-
ve a troca de ações entre as
duas empresas, será dirigida
por um comitê conjunto.
Esse comitê será liderado
por Hackett e Diess e inclui-
rá executivos senior de am-
bas as empresas.

Colaboração em vans
comerciais e picapes

Tanto a Ford como a Vo-
lkswagen possuem negócios
robustos em vans comerciais
e picapes ao redor do mun-
do, com linhas populares
como a família Ford Transit
e a Ranger, assim como as
linhas Transporter, Caddy e
Amarok da Volkswagen.

O volume total de veícu-
los comerciais leves das em-
presas em 2018 somou cer-
ca de 1,2 milhão de unidades
globalmente, que poderia re-
presentar o maior volume
combinado da indústria com
o ganho de escala de produ-
ção.

A demanda tanto de pica-
pes médias como de vans co-
merciais tem projeção de

crescimento global nos pró-
ximos cinco anos. A aliança
permitirá às empresas com-
partilhar custos de desenvol-
vimento, aproveitar as res-
pectivas capacidades de ma-
nufatura, aumentar a capa-
cidade e a competitividade
dos seus veículos e ter cus-
tos eficientes, mantendo as
características distintas de
cada marca.

Por meio da aliança, a
Ford vai projetar e construir
picapes médias para ambas
as empresas, que devem
chegar ao mercado já em
2022. Para ambas as mar-
cas, a Ford pretende proje-
tar e construir vans comer-
ciais maiores para os consu-
midores europeus, enquan-
to a Volkswagen vai desen-
volver e construir uma van
urbana.

Sobre o Grupo Vo-
lkswagen

O Grupo Volkswagen,
com sede em Wolfsburg, é
um dos principais fabrican-
tes de automóveis do mun-
do e a maior montadora da

Europa. A gama de produtos
vai de motocicletas a carros
pequenos e veículos de luxo.
No setor de veículos comer-
ciais, os produtos incluem
desde picapes e ônibus a ca-
minhões pesados. O Grupo
opera com 120 unidades de
produção em 20 países eu-
ropeus e mais 11 países nas
Américas, Ásia e África. To-
dos os dias da semana, cer-
ca de 642.292 funcionários
em todo o mundo produzem
cerca de 44.170 veículos e
trabalham em serviços rela-
cionados a veículos ou ou-
tros campos de negócios.
www.volkswagenag.com.

Sobre a Ford Motor
Company

A Ford Motor Company é
uma empresa global com
sede em Dearborn, Michi-
gan. A empresa projeta, fa-
brica, comercializa e forne-
ce serviços a uma linha com-
pleta de carros, picapes,
SUVs, veículos elétricos e
veículos de luxo Lincoln, for-
nece serviços financeiros
através da Ford Motor Cre-

dit Company e está buscan-
do posições de liderança em
eletrificação, veículos autô-
nomos e soluções de mobili-
dade. A Ford emprega apro-
ximadamente 200.000 pes-
soas em todo o mundo. Para
mais informações sobre a
Ford, seus produtos e a Ford
Motor Credit Company, visi-
te www.corporate.ford.com.

Declarações Prospecti-
vas

As declarações incluídas
neste documento podem
constituir “declarações pros-
pectivas”, conforme a lei Pri-
vate Securities Litigation Re-
form Act, de 1995. Declara-
ções prospectivas baseiam-
se em expectativas, previ-
sões e premissas e envolvem
vários riscos, incertezas e
outros fatores que podem
gerar resultados reais mate-
rialmente diferentes dos
apresentados. As declara-
ções prospectivas são consi-
deradas somente a partir da
data de sua emissão inicial.

Fonte e Foto: Ascom / Ford
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OAB permite advogado investigar

Plácido Faria é Advogado e comentarista político

placidofaria@yahoo.com.br

Por Plácido Faria

Segundo a Constituição Federal “o advogado é indispensável
à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da Lei”.
Não existe democracia sem o poder judiciário, naturalmente
sem advogado. A promoção da defesa dentro exercício do
devido processo legal e com respeito a todas as garantias
Constitucionais, significa uma tentativa de almejar a
aplicação da justiça no caso concreto. A confusão de papéis
entre o advogado e a parte sempre existiu para a opinião
pública, entretanto, a diferença é visceral e não se pode
confundir. Na área penal, até mesmo para aplicar uma pena
a um acusado, é indispensável o trabalho do advogado para
revolver as provas e fiscalizar a justa aplicação da pena.
No dia 11 de dezembro próximo passado, a ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL, através do Conselho Federal
aprovou proposta disciplinando e permitindo que o
ADVOGADO pratique atos de INVESTIGAÇÃO
DEFENSIVA. A referida proposta foi de iniciativa da
Comissão de Advogados Criminalistas da Seccional do Rio
Grande do Norte, os estudos sobre o tema foram realizados
através de leituras, pesquisas, debates e reflexões,
culminando com a redação no ano de 2017, tal provimento
foi encaminhado ao CFOAB, sendo publicada na data acima
citada.
Doravante, o advogado criminalista tem um nova ferramenta
em favor do seu cliente, assim, pode empreender as
diligências possíveis e necessárias para descobrir elementos
de prova no sentido de reforçar a tese defensiva. Mas não é
só, em sentido oposto, o causídico pode ser constituído para
promover investigação defensiva dos interesses das vítimas
de crimes. O provimento da OAB possibilita a contratação
por parte do advogado, de profissionais especializados para
auxiliar na apuração de fraudes e outros ilícitos. Com isso,
surge para o advogado, na área criminal, mais uma função
de atuação.
A regulamentação pela OAB desta matéria é bem vinda,
principalmente porque ela está incluída na reforma do
Código de Processo Penal, é verdade que sem data marcada.
Na prática, iremos ter uma noção de como esta inovação
funcionará. Apesar da investigação defensiva ser um tema
pouco estudado no Brasil, ela é desenvolvida em outros países
do mundo, a exemplo da Itália e dos Estados Unidos da
América.

Por se tratar de tema novo, desconheço críticas negativas a
respeito. Ademais, não podemos esquecer que a investigação
defensiva realizada pelo advogado não se confunde com a
função de POLÍCIA JUDICIÁRIA, pois enquanto esta é uma
função pública, com amplitude maior, como também,
obrigatória, sob pena, em alguns casos, a autoridade policial
incidir em crime de prevaricação, no mínimo. Ao passo que,
a multicitada atividade advocatícia é privada e a comunicação
e publicidade do resultado da investigação exigirão expressa
autorização do cliente.
Noutro aspecto, a utilização deste instituto pode ser muito
útil no ambiente empresarial, para implementar medidas e
diligências investigativas internas e demandas por diligências
prévias em todas as situações exigidas para o desenvolvimento
da organização. Tudo isso com a vantagem expressiva, qual
seja: do sigilo profissional.
No exercício da aludida atividade profissional, o advogado
encontra-se limitado pelas proibições: Constitucionais, Legais
e Administrativas. Além do mais, tem que ficar circunscrito
ao determinado pela OAB, quando disciplinou a novel
atividade.
Por definição, “compreende-se por investigação defensiva o
complexo de atividades de natureza investigatória
desenvolvido pelo advogado com ou sem assistência de
consultor técnico ou outros profissionais legalmente
habilitados, em qualquer fase da persecução penal,
procedimento ou grau de jurisdição, visando à obtenção de
elementos de prova destinados à constituição de acervo
probatório lícito, para a tutela de direitos de seu constituinte”.
Sem prejuízo de outras finalidades, o trabalho desenvolvido
pelo advogado pode servir para produção de prova
influenciando instauração ou trancamento de inquérito
policial; no âmbito do Ministério Público para rejeitar ou
receber denúncia ou queixa; no juízo de primeiro grau para
influenciar na defesa; nos Tribunais, completando as razões
de recurso; como prova na revisão criminal; outras medidas
destinadas à assegurar os direitos individuais em
procedimentos de natureza criminal.
Como noticiado, a investigação defensiva entrou em vigor no
mês passado, talvez não exista uma em curso no Brasil. Vamos
aguardar o posicionamento do Judiciário sobre o tema.
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Alegria e brilho nos olhos marcam
entrega de cestas da LBV na Bahia

SOLIDARIEDADE A ação coroou o trabalho realizado pela Instituição, ao longo do ano, a

milhares de famílias atendidas, por meio dos seus programas socioassistenciais e ONG´s parceiras

As crianças atendidas pela LBV vibraram com a entrega das cestas de alimentos

Todo ano, tradicionalmente
em dezembro, a Legião da Boa
Vontade (LBV) leva esperan-
ça aos baianos, proporcionan-
do um Natal digno e feliz, por
meio da Campanha Natal Per-
manente da LBV — Jesus, o
Pão Nosso de cada dia!. Atra-
vés da iniciativa, a Instituição
beneficia milhares de famíli-
as em vulnerabilidade social
entregando cestas de alimen-
tos não perecíveis.

No estado, desde o iní-
cio do mês, a LBV entregou
3890 cestas de alimentos as
famílias atendidas ao longo do
ano, por meio dos seus pro-
gramas socioeducacionais e
também por organizações
parceiras. De 3 a 7 de dezem-
bro foram beneficiadas as fa-
mílias da zona rural, que so-
frem com os efeitos da estia-
gem.

De acordo com a Pes-
quisa de Informações Básicas
Municipais (MUNIC), divul-
gada neste ano pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), entre os anos
de 2013 e 2017, 369 dos 417
municípios baianos declaram
ter sofrido situações de seca.
Nas localidades de Uauá, So-
bradinho, Juazeiro e Curaçá a
escassez de agua não é dife-
rente. Para os moradores des-
sas cidades, a presença da
LBV representou a esperança
de dias melhores. “Aqui em
Sobradinho a situação está
muito difícil. A luta está gran-
de. A gente vive da plantação
de feijão e macaxeira, mas
com falta da chuva não está
dando para plantar”, disse o
sr. Edvaldo Gonçalves.

Segundo relatos dos
próprios moradores da região,
a Caravana da Boa Vontade
(título dado aos voluntários
que participam da ação) foi
composta de anjos enviados
por Deus. “Foi Deus que trou-
xe vocês aqui. Vocês chegaram
para trazer benção. Trouxe-
ram a chuva e a nossa feira. Só
vocês para olhar pela a gente”.
Emocionado completou o sr.
Edvaldo, que agradecido à
LBV fez relação entre o apoio
da Instituição e a chegada da
chuva, que há quinze anos não
caía.

Já no dia 15, foi a vez
dos moradores do município
de Ipirá serem contemplados
com as cestas. Entre as diver-
sas histórias de vida que a
equipe escutou, o relato da
senhora Maria Santos chamou
à atenção. Ela vive no Povoa-
do Calumbi, mora com o es-

poso, oito filhos e três netos,
sendo que um deles, José Car-
los, de 13 anos, tem paralisia
cerebral. Segundo a sra. Ma-
ria, o neto nasceu saudável e
pela condição precária de
onde vive e por não ter água
filtrada, o menino, quando
criança, tomava banho e bebia
água do mesmo local que os
animais também consumiam.
Isso fez com que ele bebesse
água contaminada, levando-o
a adoecer. A família vive com
o valor que recebe do auxílio
doença, com a colheita de
umbu e a venda de capim,
quando tem. “A gente cata o
Umbu para vender. As vezes a
gente cata, mas não consegue
vender e aí a gente joga tudo
fora. Tem dia que não tem
nada em casa. Agora mesmo
eu estou sem açúcar, sem café,
sem farinha, estou com a dis-
pensa vazia. Se não fosse essa
cesta, eu ia ter que pedir aju-
da aos amigos e vizinhos”, re-
latou.

A equipe esteve onde
mora a sra. Maria e chegando
lá, ela apresentou o filho, José
Carlos, e mostrou a casa. O
fogão não é utilizado há me-
ses porque ela não tem condi-
ções de comprar o gás. Para
cozinhar, quando tem alimen-
to, dona Maria improvisou um
fogão a lenha na lateral da
casa. A sra. Maria ainda mos-
trou a cisterna vazia que há
dois meses não recebe água.
Para ter água, ela precisa ca-
minhar um longo percurso de
baixo do sol escaldante. En-
quanto relata sua vida, foi ine-
vitável ela conter as lágrimas.

Com olhos marejados, ela
agradeceu a ajuda da LBV.
“Essa cesta representa muito
para mim porque eu vou po-
der matar a fome dos meus fi-
lhos, do meu marido que tam-
bém é doente e também de
qualquer amigo que apare-
cer”. Em meio as muitas difi-
culdades, ainda sim, foi pos-
sível perceber a sensibilidade
de querer ajudar ao próximo.
“Assim como Deus tocou o
coração de vocês para estar
aqui me ajudando, eu também
posso dividir o meu prato com
quem aparecer aqui precisan-
do de ajuda”, completou.

Já no dia 17, a alegria
ficou por conta dos morado-
res de Lauro de Freitas. O
Centro Comunitário de Assis-
tência Social Idalina Cecília de
Paiva, preparou uma grande
festa para entregar as cestas a
famílias atendidas em Itinga.
No clima de festa, a ocasião
teve muitas apresentações
culturais feitas pelas crianças
amparadas pela Instituição no
município. A senhora Ivanil-
des Pereira, tem dois filhos
atendidos pela LBV e fez ques-
tão de agradecer e falar sobre
a importância da LBV na vida
de sua família. “Agradeço pri-
meiramente a Deus e segun-
do à LBV que chegou aqui para
nos ajudar, tirar nossas crian-
ças dos riscos que a rua ofere-
ce. Se não fosse vocês, eu não
saberia onde deixar meus fi-
lhos”, afirmou. Além do Cen-
tro Comunitário, os morado-
res do município, nas comu-
nidades Ilha dos Ratos e Quin-
goma também receberam as
cestas da campanha.

Retornando a capital
baiana, foi a vez dos soteropo-
litanos serem contemplados
com a campanha. Em Salva-
dor, foram 1180 famílias bene-
ficiadas. Os dias 18 e 19 foram
marcados pelas entregas das
cestas nos Centros Comunitá-
rios da LBV, na Ribeira e na
Bonocô. Na Bonocô, além da
entrega das cestas de alimen-
tos, houve entrega de enxovais
para gestantes atendidas, pela
Entidade por meio do Progra-
ma Cidadão Bebê.

Como é tradição na Ins-

tituição, as duas entregas fo-
ram regadas de muita alegria
e gratidão. Nas falas de cada
atendido, se concretizava a
emoção e transbordava o re-
conhecimento em palavras
emocionadas. “A cesta que re-
cebi aqui vai fazer muita dife-
rença porque minha dispensa
está vazia. Essa cesta vai ser
uma benção de Natal. Quan-
do eu soube que ia receber a
cesta meu coração pulou de
alegria. O que vocês fazem pe-
las minhas crianças e por mim
é muito gratificante”, disse
Ana Rúbia Gomes, atendida
pela LBV, por meio do progra-
ma Vivência Solidária e tem
dois netos que também são
atendidos.

Ana Rúbia ainda falou
sobre as mudanças que perce-
beu nos netos, e a satisfação
que eles têm por estarem na
LBV. “O comportamento dos
meus netos melhorou muito.
Meus netos adoram estar
aqui. Agora no final de ano,
que eles vão estar de férias da
escola, eu disse que, se eles
quisessem, poderiam ficar em
casa e não ir para LBV. Eles
disseram logo: Não! Eu quero
ir para LBV! Eles falam que
gostam dos educadores, gos-
tam da comida. Preferem es-
tar aqui, do que na praia ou
em casa”, satisfeita, concluiu.

No dia 18, houve tam-
bém entrega das cestas de ali-
mentos na cidade de Itabuna.
Cem famílias atendidas pela
Instituição na cidade, pude-
ram também garantir um Na-
tal digno e feliz.

Já no dia 20, em Feira
de Santana, duzentas famíli-
as das comunidades de Berço
do Rio e Caldeirão foram be-
neficiadas com as cestas. O
município serviu para con-
cluir o calendário de entrega
das cestas no estado.

No site www.lbv.org e nas re-
des sociais (Facebook e Insta-
gram) LBVBrasil você acom-
panha a prestação de contas
por meio de fotos, vídeos e
matérias especiais sobre as
entregas das cestas em todo o
Brasil.

Fonte e Fotos: ASCOM / LBVA alegria no rosto de quem recebeu a cesta da LBV

Mosaic Fertilizantes
supera expectativas
após um ano da
aquisição de novas
unidades operacionais
A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras glo-
bais de fosfatados e potássio
combinados, completa um
ano desde a aquisição da
Vale Fertilizantes em um ce-
nário positivo. A meta de si-
nergia para 2018, que era de
US$ 100 milhões, foi alcan-
çada em setembro. Com
mais de mil iniciativas ma-
peadas no programa até ago-
ra, os principais resultados
foram percebidos na produ-
ção de nutrição animal, ges-
tão de produtos nas áreas co-
merciais, suprimentos de
matérias-primas e melhori-
as em todas as unidades e
minas – tanto na produção
quanto nos índices técnicos
e nas frotas.

De acordo com Rick
Mclellan, vice-presidente sê-
nior da Mosaic Fertilizantes,
este é um momento de con-
solidação da empresa para
manter a excelência nas ope-
rações. “Em um ano de
transformação, nós ficamos
extremamente satisfeitos
com os resultados, que só
foram alcançados graças aos
esforços de todos os funcio-
nários. O Brasil é uma das
mais importantes potências
agrícolas em crescimento e
nós, da Mosaic Fertilizantes,
acreditamos no futuro pro-
missor do setor”, afirma.

Os bons resulta-
dos foram alcançados sem-
pre com base na ética e em
uma conduta de respeito.
 Atuando de maneira colabo-
rativa, preventiva e em con-
formidade às leis, todas as
ações da companhia são
pautadas pelo seu Código de
Conduta e Ética nos Negóci-
os, que foi revisado e atuali-
zado.

A inovação esteve pre-
sente e a serviço do objetivo
de levar as melhores solu-
ções aos clientes. Em agos-
to, um novo fertilizante foi
lançado, o Aspire®, um pro-
duto premium exclusivo,
que por meio da tecnologia
Nutriform® entrega potás-
sio e duas formas de boro em
um mesmo grânulo.  Já em
nutrição animal, foi lançado
o Foscálcico 19, que aumen-
ta a nutrição de aves, suínos
e bovinos.
Em 2018, a Mosaic Fertili-
zantes também anunciou a
implantação de um Centro
de Soluções Compartilhadas
(CSC) em Uberaba.  Com
previsão de início de ativida-
des no primeiro semestre de
2019, a estrutura do CSC
contará com mais de 250

funcionários qualificados
para atuar em mais de 300
processos, englobando áreas
de atuação administrativas,
financeiras, de recursos hu-
manos, gestão de carteira,
contabilidade, suprimentos,
entre outras. Por meio deste
modelo de negócio, a empre-
sa mais uma vez alinha-se às
principais tendências do
mercado ao valorizar a troca
de experiências e a melhoria
contínua.
A segurança, outro valor im-
portante da empresa,  tam-
bém foi prioridade em 2018.
 A Mosaic Fertilizantes não
mediu esforços para garan-
tir um ambiente de trabalho
seguro para seus profissio-
nais,  implementando as
melhores práticas de meio
ambiente, saúde e seguran-
ça em todas as suas unida-
des. Uma série de iniciativas
foi executada visando disse-
minar procedimentos e dire-
trizes para minimizar riscos
e proteger vidas.

Dois mil e dezoito foi
um ano desafiador. Porém,
os resultados gratificantes
estimulam toda a equipe a se
empenhar, cada vez mais, a
ajudar o mundo a produzir
os alimentos de que precisa.

Sobre Mosaic Fertilizan-
tes

A Mosaic é a maior
produtora global de fosfata-
dos e potássio combinados.
Com a missão de ajudar o
mundo a produzir os ali-
mentos de que precisa, en-
trega cerca de 27,2 milhões
de toneladas de fertilizantes
para 40 países. No Brasil,
por meio da Mosaic Fertili-
zantes, atua na produção,
importação, comercialização
e distribuição de fertilizan-
tes para aplicação em diver-
sas culturas agrícolas, além
do desenvolvimento de pro-
dutos para nutrição animal
e comercialização de produ-
tos industriais. Possui uni-
dades, próprias e contrata-
das, em dez estados brasilei-
ros e no Paraguai. Por meio
do Instituto Mosaic, promo-
ve ações de responsabilida-
de social na grande maioria
das localidades onde está
instalada. A empresa tam-
bém é controladora do ter-
minal portuário da Fospar,
em Paranaguá. Para mais
informações, visite
www.mosaicco.com.br .
Siga-nos no Facebook e
LinkedIn.

Por Thais Hiray / Edelman

O Candeeiro
Acesse: www.jornalocandeeiro.com.br
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Val Rapper se consolida no HipHop

Val Rapper está preparando nosvos trabalhos

Valter Filho, ou simplesmen-
te Val Rapper, nasceu em 16
de junho de 1987. No ano de
2000, aos 13 anos de idade,
adotou a cultura musical de
Hip Hop, quando já fazia suas
composições.

Durante o  período escolar,
Val Rapper foi convidado para
participar de um torneio mu-
sical, o qual tinha um desafio
à fazer, compor uma música
em poucas horas sobre a
“Equação Matemática” e apre-
sentar ao vivo para o público,
competindo com outras esco-
las.

Val Rapper conseguiu o 1º
Lugar, e com esta conquista,

recebeu incentivos para seguir
na carreira musical.

O jovem compositor tam-
bém atuou como Produtor
Musical e BeatMaker. Em
2010, Val Rapper gravou seu
primeiro CD e no ano seguin-
te, já com alguma experiência,
gravou seu segundo trabalho
mais eleborado. Mesmo antes
da gravação do CDs, já havia
gravado algumas músicas.

Val Rapper se rendeu ao
Evangelho após estes traba-
lhos lançados, e seu DvD que
foi gravado em 2011, foi reti-
do pelo próprio Val Rapper
para ser transformado em
Documentário, onde irá mos-

trar o que mudou do ano 2000
até os dias de hoje.

Val Rapper parou de gra-
var por um certo período, e
para suprir as necessidades do
público, enquanto ele estava
nos seus momentos de refle-
xões sobre o Evangelho, Val
Rapper grava o CD chamado
“Aperitivo”, lançado no ano de
2013, incluindo a música “Pu-
lando Fora da Maldade”, ex-
plicando a sua transformação
em parábola.

Em sua curta carreira, Val
Rapper já dividiu o palco com
artista internacional aqui no
Brasil e sonha com trabalhos
edificantes através do Rap,
quebrando paradigmas e es-
palhando as boas novas.

Val Rapper está cada vez
mais evoluindo em seus víde-
os clipes, e o mesmo também
está em todas as plataformas
digitais. A sua última música
lançada entrou pro (Top 50 da
Play List GospelFlow no Spo-
tify) e está com quase 50 mil
ouvintes.

Val Rapper nasceu em
Santo Amaro, vive no mundo,
mas reside oficialmente em
Candeias, onde atua como as-
sessor digital. Como é um ar-
tista de várias facetas, está
preparando um grande show
de lançamento do DvD Docu-
mentário, novo CD, Novo Ví-
deo Clipe e Roupas com sua
Marca, que tem o lema Com-
pulsão Pela Verdade. Expecta-
tiva de muito sucesso.

Prefeitura de Candeias prestigia
aula inaugural do SENAI

Na manhã do último dia 21 de
janeiro, a prefeitura de Can-
deias prestigiou a aula inaugu-
ral dos cursos de capacitação
profissional que estarão sen-
do oferecidos na unidade do
Senai/Candeias, que fica no
Bairro do Ouro Negro. A Uni-
dade será inaugurada oficial-
mente em Fevereiro.

O Prefeito de Candeias, Pi-
tagoras Ibiapina, realizou a
visita para garantir que a pre-
feitura continuará apoiando
os cursos e dando boas vindas
aos primeiros alunos. “Hoje é
um dia realmente especial
para a cidade de Candeias,
pois nossos jovens que dese-
jam se qualificar não precisa-
rão se deslocar para outra ci-
dade”, comentou o prefeito,

afirmando que “apesar de o
perfil da cidade ser industri-
al, essa é a primeira escola téc-
nica com essas instalações na
cidade” pontuou.

O prefeito recordou que a
doação do terreno foi feita
pela Prefeitura, e que contou
com a aprovação por unanimi-
dade da Câmara de Vereado-
res. Na oportunidade, o gestor
agradeceu ao SENAI pela
construção do prédio e desta-
cou que os cursos são manti-
dos com recursos da Prefeitu-
ra de Candeias. “São quase 1
milhão de reais investidos em
formação profissional apenas
pelo SENAI. Temos ainda,
cursos no NASCE, de Corte e
Costura, e Cabeleireiro; na
Casa de Música, em formação

musical; na Formação de Pa-
deiros, no Projeto Mão na
Massa, ou seja, a prefeitura
investe muito” afirmou o pre-
feito.

O Chefe do Executivo e os
secretários foram recebidos
pelo coordenador da unidade,
Iran Santos, que conduziu a
equipe da Prefeitura pelas ins-
talações da unidade mostran-
do também os equipamentos
disponíveis para os cursos.

Com os cursos de qualifi-
cação profissional o candeen-
se terá uma ótima oportunida-
de para se qualificar para o
mercado de trabalho. Entre os
cursos ofertados pela Prefei-
tura neste primeiro momento
estão: Conferente, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de
Operações Logísticas, Opera-
dor de Empilhadeira entre
outros.

O SENAI/Candeias tem
quatro salas de aula, um labo-
ratório de informática, uma
sala de professores, uma sala
de leitura, um galpão e amplo
estacionamento, conta tam-
bém com dois banheiros con-
vencionais e quatro para por-
tadores de necessidades espe-
ciais incluindo uma platafor-
ma para PNE. A unidade está
localizada na Praça dos Três
poderes, em frente ao Fórum
da cidade.

O prefeito Pitagoras Ibiapina discursou para os alunos

Guedes presta contas da sua gestão na Secretaria
de Administração da Prefeitura de Candeias
A Secretaria Municipal da Ad-
ministração, dentro das limi-
tações de recursos, conseguiu
realizar com um certo êxito
todas as atividades relaciona-
das com pessoal, licitação,
contratos, compras e controle
de bens patrimoniais da Pre-
feitura Municipal de Candei-
as no período de setembro de
2017 a dezembro de 2018.

Durante a minha partici-
pação na gestão pública mu-
nicipal, juntamente com o
apoio e dedicação da minha
equipe, a quem agradeço de
coração o tempo em que esti-
vemos juntos, conseguimos
avançar nas políticas de mo-
dernização e gestão adminis-
trativa do nosso município,
com a implantação do POR-
TAL DO SERVIDOR, ofere-
cendo serviços online como:
contracheque, consulta de tra-
mitação de processos admi-
nistrativos, disponibilização e
organização do calendário de
pagamento, implantação da
junta medica oficial do    mu-
nicípio e da GESMT. Todos
esses benefícios visando a
melhoria dos serviços públi-
cos administrativos e valoriza-
ção dos servidores públicos
municipais.

Deixei pronto para avalia-
ção da Procuradoria Jurídica
do Município o projeto de lei
que reforma o estatuto dos
servidores municipais, já que
o existente foi editado em
1975 e desde então não houve
elaboração de um projeto para
a sua atualização e moderni-
zação.

Saliento ainda que um dos
grandes anseios por parte dos
servidores e do esforço e em-
penho do grupo do SINDICA-
TO DOS SERVIDORES PU-
BLICOS MUNICIPAIS, Tam-
bém foi atendido com minha
contribuição, sendo este a re-
forma do plano de cargos, car-
reira e vencimentos dos servi-
dores  efetivos que também
encontra-se desatualizado,
uma vez que foi editado em
1990 e desde então não havia
sido elaborado um projeto
para  sua atualização e moder-
nização, deixamos na procu-
radoria jurídica para avalia-
ção.

Não menos importante,
também deixamos pronta e já
analisada pela Procuradoria
Jurídica do nosso município,
a reforma administrativa da
Prefeitura Municipal de Can-
deias com o objetivo de reor-

ganizar a maquina pública,
garantindo melhor eficiência
e atendimento aos anseios dos
servidores e da população
candeeiense.

Iniciamos o levantamento
de todos os bens móveis patri-
moniais, para atualização do
acervo patrimonial do muni-
cípio, esse ainda em anda-
mento, sendo executado de
forma muito eficiente pela di-
retoria de patrimônio, a fim de

atender as boas praticas na
gestão publica e aos órgãos fis-
calizadores.

Atualizamos o controle dos
contratos administrativos
para garantir os suprimentos
necessários de insumos e ma-
nutenção do serviço público
nas diversas Secretarias Mu-
nicipais, onde pude acompa-
nhar a gestão e vigência dos
contratos, a fim de sempre
garantir uma condição míni-

ma para que as Secretarias da
Prefeitura pudessem funcio-
nar.

Criamos o departamento
de gestão de contratos.

Na execução do orçamen-
to, a SECAD utilizou os valo-
res autorizados na proposta
orçamentária, nos limites im-
postos pela lei, com destaque
especial para o cumprimento
dos gastos com pessoal defi-
nido pela Lei de responsabili-
dade fiscal-LRF.

Mantive um bom diálogo
com o Sindicato dos Servido-
res do Município de Candeias,
onde juntos SECAD, SEDUC,
nos esforçamos para celebrar
uma ação histórica nunca an-
tes vista no nosso município,
que foi a concessão de mais de
200 licenças prêmio para os
servidores do grupo do Magis-
tério, em um único mês, e ex-
tensiva posteriormente a ou-
tros segmentos, garantindo a
continuidade destas licenças a
quem tem direito.

Criei, também juntamente
com o apoio da minha equipe,
o Programa Municipal de Es-
tagio, SEGUINDO EM FREN-
TE, onde o mesmo teve una-
nimidade de aprovação por
parte dos nossos Vereadores,

aos quais agradeço a atenção
e a dedicação em aprovar não
só este programa mais outros
que enviamos e obtivemos su-
cesso, com esse programa o
nosso Município vai poder
contratar já de imediato 100
estagiários para atuarem nos
diversos órgãos da Prefeitura
Municipal. Esse projeto bene-
ficia ao nosso Município, pro-
porcionando aos nossos estu-
dantes a primeira oportunida-
de no mercado de trabalho.

Enfim, me senti na obriga-
ção de fazer esta pequena
prestação de contas por res-
peito, responsabilidade, com-
promisso e carinho que tenho
pelo povo de Candeias, tenho
a plena convicção que busquei
fazer o meu dever de casa, com
total zelo e obrigação de um
pai de família, um avô dedica-
do e antes de tudo um cidadão
de bem, quero agradecer ao
Senhor prefeito o Dr. PITA-
GORAS o convite que me fez
e a oportunidade de realizar
os projetos que fui incumbido
pelo mesmo, desejo sucesso e
que ele possa realizar o me-
lhor  para o nosso município.

Texto escrito pelo próprio

Ex-Secretário Carlos Guedes

Carlos Guedes deixoi o Secretariado de Dr. Pitagoras
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Uma nova melodia vem eco-
ando com os investimentos
feitos em prol da cultura no
município. O mais novo inves-
timento foi a entrega do pré-
dio da Filarmônica Lira Can-
deense, que também abrigará
a Casa da Música, completa-
mente revitalizado, no final da
tarde do último dia13 de janei-
ro, sob os olhos atentos de
autoridades locais, músicos da
cidade e populares. Preser-
vando a estrutura antiga, a
Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Cultura – Secult e da
Secretaria de Desenvolvimen-
to e Assistência Social –
Sedas, entregou um prédio
novinho, com três salas am-
plas e climatizadas, banheiros,
três mini coretos na área ex-
terna para apresentações e
instrumentos novos para a
Escolinha de música Filarmô-
nica e para a Casa da Música.
Ao todo foi entregue mais de
100 instrumentos para a Fi-
larmônica e a Casa da Músi-
ca. O evento contou com a
apresentação da Filarmônica
Lira Candeense, a Filarmôni-
ca  de Lauro de Freitas, Uni-
sons, além da apresentação
musical de Ditocar, Carlos Al-
berto e Banda Chalize.

De acordo com o secretá-
rio de Cultura, Cassio Vini-
cius, a Casa da Música vai
ofertar aulas de guitarra, bai-
xo, violão, violino, piano, en-
tre outros a crianças atendidas
pelo Programa de Atenção In-
tegral – PAI, e a Escolinha da
Filarmônica vai oferecer aulas
de instrumentos de sopro para
crianças a partir de sete anos.
“Terá ensaio da Filarmônica à
noite e uma vez por mês, en-
saio aberto. Nos minis coretos
serão realizados shows, stand-
up, recitais, evento por do sol,
entre outros”, pontuou Cassio.

O Subsecretário da Sedas,
Gilvanei Pereira, em nome da
Secretária, Joelma Aneide,
salientou que o equipamento

também será para  inclusão e
desenvolvimento social do
município. “A pedido do ges-
tor fizemos uma licitação para
aquisição de instrumentos
musicais de qualidade, no va-
lor de 300 mil reais, para ofer-
tar cursos de qualificação para
jovens referenciados no Cen-
tro de Referência da Assistên-
cia Social - Cras e para famíli-
as assistidas pelo PAI, uma
porta aberta para mudar o co-
tidiano das nossas crianças e
jovens”, comentou.

Para o Maestro da Filar-
mônica, Gabriel Gomes, a re-
vitalização do prédio foi um
sonho realizado. “Há 20 anos
a Filarmônica faz parte da mi-
nha vida e foi com grande
emoção que recebi a notícia da
reforma. Agora é dá continui-
dade a escolinha de iniciação
musical e praticas de instru-
mentos”, disse.

A Presidente da Câmara de
Vereadores, Lucimeire Maga-
lhães falou que, para ela, este
dia é de muita emoção por
conta da revitalização do es-

paço e pediu aos músicos que
cuidem e valorizem o local.
“Fico muito feliz e satisfeita
com as inaugurações, obras,
assinaturas de convênio e a
cada dia tenho a certeza que
estou do lado certo. É o início
do resgate da cultura da nos-
sa cidade”, relatou Lucimeire.

Na oportunidade o Prefei-
to, Dr. Pitagoras Ibiapina, sau-
dou os músicos presentes e os
que não estão mais entre nós,
mas foram de grande relevân-
cia para o município e desta-
cou a importância da cultura
para Candeias. “Com este e
outros investimentos feitos na
cultura muitos jovens terão
um novo olhar sobre a vida e
a sua importância para a cida-
de e para o mundo. Com o in-
vestimento na cultura e na fi-
larmônica iremos restaurar
muitas crianças e jovens”, co-
memorou o Prefeito.

Após os depoimentos das
autoridades foi a vez dos mú-
sicos inaugurarem os mini co-
retos localizados na área ex-
terna do prédio. O Primeiro

cantor a experimentar o espa-
ço foi Ditocar que tocou gran-
des sucessos de Renato Rus-
so, Djavan e outros nomes da
música brasileira. Em seguida
o Cantor Carlos Alberto, sol-
tou a voz no espaço animan-
do a todos os presentes. Para
fechar com chave de ouro a
banda de reggae, Chalize to-
cou músicas autorais e de re-
nomados artistas do reggae.

Além dos músicos locais, o
evento contou com a presen-
ça dos Vereadores, Diego
Maia, Silvio Correia, Adailton
Sales,  Lucimeire Magalhães e
o Deputado Federal, Pastor
Sargento Isidório, dos secre-
tário de Governo, Jarinho Sil-
va; Chefe de Gabinete, Ivan
Palma; Transporte, Washing-
ton Campos; Serviços Públi-
cos, Marivalda Silva; Obras,
Francisco Fialho; Cultura,
Cassio Vinicius; Emprego e
Renda, Junior CCA; Meio
Ambiente, Toni Gledson; Pla-
nejamento, Robson Santana;
 Saúde, Soraia Cabral, o Sub-
secretário, Gilvanei Pereira.

Prefeitura de Candeias Inaugura o prédio
da Filarmônica e da Casa da Música

Fonte e Foto: Ascom / PMC

A tradicional Lira Candeense se apresentou para o público durante a inauguração

Salvador é a única cidade
brasileira indicada pelo The
New York Times para os tu-
ristas em 2019. O metrô, que
“liga convenientemente o
centro da cidade ao aeropor-
to internacional”, é aponta-
do pelo jornal como um dos
pontos positivos da capital
baiana. Construído pelo Go-
verno do Estado, o equipa-
mento leva o turista da Lapa
ao Aeroporto em 35 minu-
tos. 

Atualmente, o sistema
metroviário possui 33 quilô-
metros de extensão, 20 esta-
ções e sete terminais de in-
tegração com ônibus. Com

Metrô de Salvador é destaque
no The New York Times

as extensões do Tramo 3 da
Linha 1 e o Tramo 2 da Li-
nha 2, do Aeroporto até Lau-
ro de Freitas, o metrô chega-
rá a 42 quilômetros.

No guia ‘52 Places to
Go in 2019’, o The New York
Times afirma que o Centro
Histórico de Salvador rever-
bera a “vibrante cultura afro-
brasileira”, com apresenta-
ções semanais gratuitas de
música, desde o samba até
música clássica, e também
de capoeira. 

Na região histórica, o
jornal destaca dois hotéis
abertos após o início da re-
qualificação realizada pelo

Governo do Estado no Cen-
tro Antigo. No estilo art
déco, o Fera Palace Hotel foi
inaugurado em outubro de
2017, já o Hotel Fasano Sal-
vador, abrigado em um pré-
dio da década de 1930, foi
inaugurado em dezembro de
2018. 

A Rua Chile, onde es-
tão localizados os dois ho-
téis, recebe obras de revita-
lização como parte do proje-
to ‘Pelas Ruas do Centro An-
tigo de Salvador’, desenvol-
vido pelo Governo do Esta-
do. Entre as mudanças estão
a substituição do asfalto por
paralelepípedo e a exposição
dos trilhos dos antigos bon-
des que percorriam a Rua
Chile.

O New York Times
lembra ainda que a Baía de
Todos-os-Santos voltará a
ser destino da regata Tran-
sat Jacques Vabre em 2019.
Esta será a sexta vez que Sal-
vador receberá a competição
internacional, que tem par-
tida de Le Havre, na França.
Assim como na última edi-
ção, em 2017, o evento es-
portivo terá apoio do Gover-
no do Estado.

Hoje o Metrô de Salvador vai até o Aeroporto Inter-
nacional Luiz Eduardo Magalhães

Fonte: SECOM/BAHIA

ACESSE: www.jornalocandeeiro.com.br

Foto: Manu Dias / GOVBA

Para LBV, proteger a
infância é acreditar no futuro

A Legião da Boa Vontade
(LBV) iniciou mais uma im-
portante campanha de mobi-
lização social em apoio à edu-
cação brasileira: Criança
Nota 10 — Proteger a infân-
cia é acreditar no futuro! A
iniciativa visa angariar doa-
ções e entregar no início do
ano letivo, 19 mil kits de ma-
terial pedagógico para crian-
ças e adolescentes atendidos
pela Instituição e por organi-
zações parceiras nas cinco re-
giões brasileiras.

Os kits são compostos por
itens como mochila, cadernos,
lápis, régua, canetas, estojo,
dicionário entre outros. A
campanha tem como objetivos
principais auxilias os pais que
não dispõem de recursos fi-

nanceiros para a compra do
material escolar e motivar cri-
anças e adolescentes a fre-
quentar a escola e a continuar
os estudos. Para a realização
da campanha, a LBV conta
com a solidariedade do povo
e de seus colaboradores, vo-
luntários, amigos e parceiros
e o apoio imprescindível dos
meios de comunicação para a
divulgação dessa ação solidá-
ria.

As doações podem ser fei-
tas no site www.lbv.org ou
pelo tel. 0800 055 50 99. Ou-
tras informações ainda podem
ser obtidas acessando as pági-
nas oficiais da LBV no Face-
book, no Instagram e no You-
tube, por meio do endereço
“LBVBrasil”.
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Policlínica Regional de Saúde em São
Francisco do Conde beneficiará seis

municípios através de consórcio
Um protocolo de intenções
entre o Governo do Estado e
seis prefeituras baianas foi
assinado na última segunda-
feira (14), no Salão de Atos da
Governadoria, no Centro Ad-
ministrativo da Bahia (CAB),
em Salvador. O documento
institui o Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da
Região de Salvador, com sede
em São Francisco do Conde,
que figura como o 20º forma-
do no estado.

O município de São Fran-
cisco do Conde foi represen-
tado pelo gestor Evandro Al-
meida, o secretário de Gover-
no e vice-prefeito Carlos Al-
berto Bispo Cruz (Nem do
Caípe), e também pelas se-
cretárias municipais, Eleuzi-
na Falcão (Saúde), Silmar
Carmo (Planejamento) e Va-
nessa Dantas (Comunica-
ção). Além dos representan-
tes do município, participa-
ram da assinatura os deputa-
dos Jorge Solla (federal) e
Rosemberg Pinto (estadual),
entre outras autoridades, a
exemplo do governador Rui
Costa e do secretário estadu-
al da Saúde, Fábio Vilas-
Bôas.

Com essa assinatura, for-
maliza-se a instalação da Po-
liclínica Regional de Saúde
em solo franciscano. Entre os
municípios beneficiados pelo
consórcio que tornou possí-
vel a instalação da Policlíni-
ca estão: Candeias, São Fran-
cisco do Conde, Saubara, São
Sebastião do Passé, Madre de
Deus e Santo Amaro, que,
juntos, somam quase 300 mil
habitantes.

Durante a assinatura esti-
veram presentes os prefeitos
dos municípios que a Policlí-
nica atenderá, são eles: Evan-

Fonte e Foto SECOM/PMSFC

Durante a solenidade, o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, falou
da importência das Policlínicas para as diversas regiões da Bahia

dro Almeida (São Francisco
do Conde); Pitágoras Alves
(Candeias); Márcia Mendes
(Saubara); Breno Konrad
(São Sebastião do Passé); Je-
ferson Andrade (Madre de
Deus) e Flaviano Rohrs (San-
to Amaro).

A Policlínica ofertará pro-
cedimentos de mamografia,
ultrassonografia, ergometria,
ecocardiograma, eletrocardi-
ograma, eletroencefalogra-
ma, endoscopia digestiva, co-
lonoscopia, raio-x, biópsia e
tomografia para a população
que não precisará se deslocar
para Salvador para atendi-
mentos e exames de alta
complexidade.

De acordo com o governa-
dor Rui Costa, trata-se de
“mais um momento simbóli-
co de um novo formato de

gestão, que é o modelo de
consórcio interfederativo en-
volvendo Estado e municípi-
os. É um exemplo que mos-
tra união para fazer mais,
melhor e mais barato para a
população, no cuidado com a
saúde pública. Quero agrade-
cer aos prefeitos que assina-
ram esse documento, apos-
tando na prevenção e dimi-
nuindo essa prática de de-
manda por hospitais”.

O secretário de Saúde do
Governo do Estado, Fábio Vi-
las-Bôas, parabenizou e des-
tacou o trabalho da Prefeitu-
ra de São Francisco do Con-
de, por meio da Secretaria
Municipal da Saúde e toda
equipe, cuja gestora é a en-
fermeira epidemiologista -
Eleuzina Falcão. “Contamos
com o dinamismo e compro-

metimento da equipe de saú-
de do município que foi bas-
tante ágil para a realização do
processo licitatório. O gover-
nador foi muito assertivo
quando, ao visitar São Fran-
cisco do Conde, quis conhe-
cer esse prédio, que é uma
construção feita com prima-
zia”. Em 2018, em visita a São
Francisco do Conde, o gover-
nador sugeriu que a Policlí-
nica, que seria construída be-
neficiando apenas o municí-
pio franciscano, passasse a
integrar um consórcio, am-
pliando a cobertura para a
Região Metropolitana de Sal-
vador.

A obra está em estágio
adiantado de construção e
deve ser entregue pelo Esta-
do, ainda neste primeiro se-
mestre de 2019.

Prefeitura de Candeias entrega novos
instrumentos e uniformes para fanfarra
da Escola Julieta Viana

Na manhã do último dia 8 de
janeiro, a Escola Julieta Via-
na recebeu da Prefeitura Mu-
nicipal os instrumentos musi-
cais e fardamentos para equi-
par a Fanfarra Leões da Bahia.
Após anos de espera, a escola
pôde comemorar a chegada de
instrumentos novos e unifor-
mes composto por calça, túni-
ca, barretina, luva e bota, que
dará mais incentivo nos cam-
peonatos que a fanfarra repre-
senta a cidade de Candeias

De acordo com o prefeito,
Pitagoras Ibiapina, é de extre-
ma importância o investimen-
to feito pela Prefeitura em prol
da cultura. “Às vezes investir
em cultura é também investir
em segurança pública, nosso
município tem paixão por
bandas marciais  e por isso foi
feito investimento na música

em benefício de todos, como
as  fanfarras, filarmônicas e
escola da música”, pontuou.

Com o incentivo dado pela
Prefeitura, a cidade será mais
bem representada nos campe-
onatos, além de estimular a
adesão de novos alunos que
almejarem participar das ban-
das marciais, não precisando
se deslocar para outros muni-
cípios, pois Candeias já ofere-
ce instrumentos de qualidade
para incentivar e valorizar a
cultura de banda marciais do
município.

Para o diretor da escola,
Professor Jurandir Carvalho,
receber o uniforme completo
para a banda marcial é de ex-
trema importância para a es-
cola. “São 90 uniformes, isso
quer dizer que podemos colo-
car nas ruas uma fanfarra com

90 componentes tocando ins-
trumentos de qualidade. Nós
do Julieta Viana e a Leões da
Bahia agradecemos”, come-
morou Jurandir.

O regente da fanfarra, Fá-
bio Brasil, também festejou o
recebimento do material e fa-
lou que com os instrumentos
e uniformes está vendo um
dos seus grandes sonhos ser
realizado. “Faço parte do Ju-
lieta desde 1999 e hoje com
imensa felicidade falo para os
jovens da cidade que na Fan-
farra Leões da Bahia tem va-
gas, pois temos instrumentos
e fardamentos para a banda”,
disse.

O Secretário de Educação,
Cassio Vinicius, relatou que há
30 anos a cultura das fanfar-
ras pulsava no município e
hoje celebra a oportunidade
de revitalizar esta cultura.
“Estamos entregando muito
instrumentos novos, mas não
são só instrumentos é a aber-
tura de novos caminhos, no-
vas possibilidades para nossos
jovens”, salientou.

Com os instrumentos que
tinha a Banda Marcial Leões
da Bahia sagrou-se campeã
Baiana pela Federação Baiana
de Bandas e Fanfarras - FBF e
em 2018 foi a quarta melhor
banda do Norte/Nordeste. A
Escola 14 de Agosto também
recebeu os instrumentos e
uniformes.

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

Os jovens músicos da Fanfarra Leões da Bahia ficaram
satisfeitos com os novos uniformes e instrumentos

O ICB - Instituto

do Conhecimento

da Bahia inicia

novos cursos
O mantenedor e presiden-
te do Instituo do Conheci-
mento da Bahia-ICB, Pro-
fessor Osvaldo Miranda Fi-
lho, acaba de comunicar ao
Conselho Estadual de Edu-
cação da Bahia, que foram
iniciados no último dia 16
de janeiro no campus da
Caroba, em Candeias, os
cursos de Educação Profis-
sional Técnica de Nível
Médio em Transações Imo-
biliárias; o Curso de Educa-
ção Profissional Técnica de
Nível Médio em Enferma-
gem; o Curso de Educação
Profissional Técnica de Ní-
vel Médio em Serviços Ju-
rídicos e o Curso de Educa-
ção Profissional Técnica de
Nível Médio em Rádio e
Televisão, todos na moda-
lidade EAD.

Esses cursos, que agora
estão sendo oferecidos pelo
Instituto do Conhecimento
da Bahia-ICB, foram proto-
colados no Conselho Esta-
dual de Educação da Bahia,
em julho de 2018, como
transcorreram 180 dias
sem quaisquer pronuncia-
mento contrário ao pedido,
já estão habilitados para
funcionar.

De acordo com o profes-
sor Osvaldo Miranda Filho,

o objetivo do ICB é levar
conhecimento e cursos pro-
fissionalizantes para as di-
versas regiões do Estado.
“Estamos trabalhando para
oferecer todos os cursos
autorizados pelo Conselho
Estadual de Educação ao
maior número de municí-
pios possível”, ponderou
Osvaldo, informando que
várias cidades baianas já
são assistidas pelo ICB.

O prefessor Osvaldo
Miranda Filho pretende
levar os cursos do ICB
para todo o interior do
Estado

O Candeeiro Leia e Divulgue

Acesse: www.jornalocandeeiro.com.br

LBV participa da Lavagem do
Bonfim pelo 28° ano consecutivo

Todos os anos, milhares de
pessoas de diferentes religiões
participam de uma das maio-
res manifestações religiosas
na Bahia: a Lavagem do Bon-
fim. A festa secular foi reali-
zada nesta quinta-feira, 17, e
reuniu representantes de di-
versas religiões, turistas, as
convencionais baianas e vári-
as autoridades. Pelo 28º ano
consecutivo, a Legião da Boa
Vontade (LBV) marcou pre-
sença nos festejos, levando a
Majestosa Estampa de Jesus,
o Cristo Ecumênico, o Divino
Estadista, presente dado pelo
diretor-presidente da Institui-
ção, José de Paiva Netto, que
é filho e neto de baianos, aos
participantes da festividade.

Voluntários, colaborado-
res e parceiros da Entidade
prestigiaram o evento que

contempla a fé, a união, o fim
da intolerância religiosa. Na
oportunidade, jovens da Boa
Vontade entregaram a Prece
Ecumênica do Pai-Nosso ao
público presente na Lavagem.

O evento, que recebeu, em
2014, o título de Patrimônio
Imaterial Nacional, teve início
pela manhã com um Ato Ecu-
mênico na Igreja da Conceição
da Praia. Após a cerimônia, o
cortejo caminhou oito quilô-
metros pelas ruas da Cidade
Baixa até a Igreja de Nosso
Senhor do Bonfim.

Com a chegada do cortejo,
a praça em frente ao Bonfim
ficou tomada de gente, for-
mando um imenso “tapete
branco”, já que é tradição as
pessoas usarem branco neste
dia. Ainda na praça, as baia-
nas lavaram a escadaria da

igreja com água de cheiro, flo-
res e folhas. A baiana Elma
Miranda, de 72 anos, partici-
pa há mais de 40 anos da La-
vagem. Para ela, o ato de la-
var a escadaria representa pu-
rificação. “Estar aqui hoje me
traz paz interior. Só tenho a
agradecer”, disse.

Elma, também uma cola-
boradora da LBV, ficou muito
feliz em ver a Instituição mar-
cando presença na festa. “Eu
me sinto gratificada por aju-
dar vocês, porque sei o traba-
lho maravilhoso que é feito
com as crianças. Saber que a
LBV está aqui hoje nesse even-
to de fé, me deixa mais satis-
feita ainda”, finalizou.

O voluntário Djalma Go-
mes há anos participa da La-
vagem junto com a Entidade.
Ele ajudou a distribuir os pan-
fletos que contêm a prece do
Pai-Nosso. “Para mim, é uma
honra levar a palavra de Deus,
a Prece é uma oração univer-
sal. Eu me sinto honrado de
ter vindo mais um ano”, rela-
tou.

Todo o festejo ecumênico
é marcado por diversos ritu-
ais de devoção, mas um im-
portante e tradicional costu-
me de Fé chama atenção:
amarrar fitinhas coloridas no
gradil da Igreja do Bonfim.
Esse é um ato repetido por
muitas pessoas, que com o
gesto, buscam fazer os seus
pedidos a Jesus.

Fonte e Foto: ASCOM / LBV

A Instituição marcou presença no festejo, levando a

Majestosa Estampa de Jesus, o Cristo Ecumênico
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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


