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Leia ainda nesta EdiçãoA coluna Pimenta Na Política (totalmente repazinada)e os artigos do Psicólogo Vladimir Nascimento e dojornalista, escritor e radialista José de Paiva Netto

Nova creche do Gurugé é entregue àpopulação de São Francisco do Conde
Página 4

No último dia 2 de abril, agestão municipal entregou àpopulação de São Franciscodo Conde, a Creche LeonorTeixeira, que irá servir a co-munidade do Gurugé, Cam-pinas e adjacências. A estru-tura moderna e totalmenteadaptada para atender cri-anças com faixa etária entre1 e 3 anos de idade, encan-tou a todos que prestigiarama inauguração  deste impor-tante equipamento público.Após descerrada a placade inauguração da CrecheLeonor Teixeira, o prefeitoEvandro Almeida, o vice-prefeito Nem do Caípe, o se-cretário da EducaçãoMarivaldo do Amaral, de-mais membros da gestão, acomunidade franciscana eos profissionais da Educaçãoda Rede Municipal de Ensi-no visitaram as instalaçõesdo equipamento, onde pu-deram conferir o preciosis-mo de cada detalhe da uni-dade escolar.O prefeito Evandro Almeida, o vice prefeito Nem de Caípe e o secretário de Educação, Marivaldo Amaral,participaram da inauguração ao lado de Vereadores e de profissionais da rede municipal de ensinoFord criarobô quesimula suorpara testar adurabilidadedos bancosdos carrosA Ford criou um robô (Foto)que simula uma situação co-mum hoje em dia: entrar nocarro suado depois de sair da academia ou de uma corrida.A diferença é que a máquinarepete esse movimento 7.500vezes durante três dias, que equivalem a dez anos de usopara testar a durabilidade dosmateriais. Página 5Prefeito de Candeias reúne  secretariado,faz balanço das ações realizadas e planejaos próximos meses da gestãoO prefeito de Candeias, Dr.Pitagoras Ibiapina, reuniu noúltimo dia 2, todo o secretari-ado municipal, quando ava-liou todas as ações dos 2 anose 3 meses de governo, tudoque está sendo realizado etambém o planejamento paraos próximos meses.Na oportunidade deuboas-vindas aos novos secre-tários de Trânsito e Transpor-tes, Edmilson Santos (Nini-nho), de Esporte e Lazer, An-tônio Gilson (Bobó) e de In-dústria e Comércio, Ana Pau-la Soares, que assumiram aspastas recentemente.    Pag.3 Na primeira reunião geral do ano, depois da pequenareforma administrativa, o prefeito cobrou resultados

Fabíoladefendeuso decannabismedicinalparatratamentoda epilepsiaNo último dia 26 de marçofoi comemorado o DiaMundial da Conscientiza-ção da Epilepsia. É o “Pur-pleDay”, Dia Roxo. Em ho-menagem à data a deputa-da estadual Fabíola Mansur(PSB) subiu à tribuna daAssembleia Legislativapara ressaltar as inúmerasações que são realizadas aologo de todo mês em todopaís para conscientizar, in-formar e buscar melhorescondições de tratamentopara os pacientes com adoença, que atinge em mé-dia 3 milhões de brasilei-ros, segundo a OrganizaçãoMundial da Saúde.Página 6
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Muitos jovens e crianças morrem cotidianamen-te, mas costumamos vincular a morte apenas aosidosos. Por que acreditamos que o idoso não temmais potencialidade para (re)começar uma novavida, uma nova história? Por que muitas vezes osvelhos sempre são visto como inativos, passivos,ultrapassados e sem valor?“Aproveitar a vida” e “viver bem” não é sinô-nimo de juventude. Cada ser humano, em qualquer etapa dasua vida tem direito de planejar e cumprir seus projetos pesso-ais, familiares e sociais – ações estas que, definitivamente, nãoestão atreladas à idade cronológica.Nietzsche, filósofo alemão, dizia que devemos aproveitarnossa vida com intensidade, de maneira tal, que quando a mortechegar encontre apenas a carcaça do nosso corpo, estando aalma consumida de tanto viver. E essa forma de vida plena nãosignifica fazer coisas mirabolantes ou megalomaníacas, nemdepende de condições financeiras, mas de acordo com a reali-dade e possibilidade de cada um. O mais importante é não dei-xar de fazer por ser velho, ou por achar que o trem da sua vidajá chegou à última estação.Então, faz-se necessário buscar sempre uma novidade, diaapós dia: construir novos laços de amizades; conhecer lugaresnovos; aprender um curso diferente ou a tocar um instrumen-to; praticar um esporte; voltar a estudar (tudo isso, obviamen-te, dentro de suas limitações físicas e cognitivas) – enfim, criarnovas metas e tentar cumpri-las. Assim, tais ferramentas pos-sibilitarão ao idoso reavivar seus desejos e, consequentemen-te, preveni-lo de possíveis transtornos psíquicos, como a de-pressão. É uma pena que muitas pessoas precisem adquirir umadoença incurável ou estar em seu leito de morte para percebera importância da vida.Lamentavelmente ainda é grande o descaso e a falta de va-lorização com os idosos – pessoas repletas de sabedoria e demuito conhecimento, que às vezes nunca entrou em uma salade aula, mas entende de coisas que um acadêmico ou mesmoum PhD jamais poderia aprender.Ninguém sabe ao certo quando vai morrer, portanto todasas pessoas, em qualquer fase da vida, têm possibilidades deajudar a construir um mundo melhor. E o que vai pesar não é aidade cronológica, mas a maturacional. O corpo não significanada, e sim a alma, a mente, o espírito livre e pronto para en-frentar o novo. Existem muitos jovens com espírito velho, etambém idosos com corpos já desgastados e fatigados das lu-tas da vida, mas ciente que tem emoções, sentimentos, sexua-lidade, e por isso é um ser humano ativo. Sabendo disso, elescontribuirão muito mais para a sociedade, pois levarão suagarra, seus projetos e seus sonhos somados à sabedoria adqui-rida com a vida. E os jovens têm que valorizá-los e aprendercom eles cada vez mais.

Envelhecer sem deixar de viverPor Vladimir NascimentoConta-nos o livro I Fioretti, de Francisco deAssis (1181 ou 1182-1226), que, ao tempo emque o respeitado taumaturgo vivia em Gúbio,um lobo grande e feroz, devorador de bichos ede pessoas, despertava imenso pavor em todosos moradores. Por compaixão, o Santo deAssis, embora muitos o desaconselhassem, demaneira decidida, procura o animal e, ao encontrá-lo, ordena:“Vem aqui, frei lobo! Eu te mando da parte de Cristo que nãofaças mal nem a mim nem a ninguém.De imediato, o terrível carniceiro fecha sua mandíbula ecessa sua agitação. Obediente, seguiria as determinaçõesdaquele que lhe refreara os instintos assassinos. Após relatarao canídeo os tremendos malefícios que causara, o benditointerventor propôs o estabelecimento da paz entre a feraconvertida e os habitantes de Gúbio: “Ouvi, meus Irmãos: freilobo, que está aqui na frente de vós, me prometeu e jurou quevai fazer as pazes convosco e que não vai mais vos ofenderem coisa alguma, e vós prometeis dar-lhe cada dia as coisasnecessárias, e eu entro como fiador dele”. Selado o pacto, ambas as partes cumpririam oprometido, e o lobo, agora bom, perpetuaria a memória vivadaquele milagre empreendido pelo mais célebre filho de Assis:“Depois o lobo viveu dois anos em Gúbio e entravadomesticamente pelas casas, de porta em porta, sem fazer mala ninguém, e sem que o fizessem para ele. E foi alimentadocortesmente pelo povo. E mesmo andando assim pela terra epelas casas, nunca um cão ladrava atrás dele”.Por isso, não me canso de dizer que não existe, naSublime Criação, nenhum ser fadado à danação eterna. Seassim fosse, Deus seria pior que o mais cruel dos homens. Comoafirmo em meu livro Os mortos não morrem, oportunidadepara a redenção jamais falta na Justiça Divina. O próprio Cristoasseverou: “Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, osque estão doentes; Eu não vim chamar os justos, mas, sim, ospecadores ao arrependimento” (Evangelho de Jesus, segundoMarcos, 2:17.Nossa Segurança InfalívelJesus, o Provedor Celeste, nossa Segurança Infalível, jános brindou com o segredo da proteção e da fartura espirituale material, tantas vezes recomendado pelo saudoso Alziro Zarur(1914-1979) e batizado por ele como “A Fórmula Urgentíssimade Jesus”. Por se tratar de Economia no mais alto sentidoespiritual, costumo chamá-la de A Fórmula Econômica doCristo: “Buscai primeiramente o Reino de Deus e Sua Justiça,e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas”(Evangelho do Cristo, segundo Mateus, 6:33).O que mais quereremos, senão cumprir o divino mandatode nossa agenda espiritual, prometida por nós mesmos quandoda descida ao plano terrestre?Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, encontramoseste sério alertamento nas respostas às perguntas 467 e 468,na parte 2, capítulo 9o, “Da intervenção dos Espíritos no mundocorporal”:

467. Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos queprocuram arrastá-lo ao mal?—”Pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que, pelosseus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos,os atraem.”468. Renunciam às suas tentativas os Espíritos cuja influênciaa vontade do homem repele?— “Que querias que fizessem? Quando nada conseguem,abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de ummomento propício, como o gato que tocaia o rato.” (Osdestaques são meus.)Lembrai-vos, pois, da lição do Mestre na parábolaevangélica acerca da expulsão de espíritos impuros queretornam trazendo mais sete piores que eles, tema tratado pormim pormenorizadamente em A Missão dos Setenta e o “loboinvisível”.
O lobo de GúbioPaiva Netto

Jesus é o Cristo Ecumênico, o Estadista Supremo, porquantoapenas o pensamento divinamente universalista pode propor aexistência de uma sociedade em que os seres humanos se respeitemem tamanho grau de Fraternidade.Impossível?! Jamais!Estamos perante uma simples questão de saber querer, passeo tempo que for necessário. Imprescindível é que perseveremosem Cristo Jesus, como Ele próprio sabiamente exige no Apocalipse,segundo João, 3:10: “Porque guardaste a palavra da minhaperseverança, também Eu te guardarei da hora da tormenta quehá de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os quehabitam sobre a Terra”.A palavra de Martin Luther King Jr.E que certos homens de bem parem de se esconder de uma vezpor todas! Ainda ressoa a lástima do destemido pastor norte-americano Martin Luther King Jr. (1929-1968): “Nossa geraçãohaverá de lamentar não apenas as palavras e ações odiosas dosperversos, mas o estarrecedor silêncio das pessoas boas”. (Odestaque é meu.)Exato!Contudo, não há neste orbe quem seja perfeitamente bom outotalmente mau. Por causa disso, há sempre a possibilidade decorrigir-se. E que aqueles considerados bons não se tornemarrogantes na sua bondade! No entanto, e o mundo reclama comrazão, que os bons sejam mais audazes nas suas obras, a fim demerecer o reconhecimento dos que esperam deles a atitude devida.Jesus deplora o comportamento omisso, conforme este Seulamento, que antes mencionamos: “Os filhos da Terra são maisperspicazes do que os filhos da Luz”. Jesus (Lucas, 16:8)Só com ação decidida e talentosa no Amor e na Justiça Divinosfinalmente teremos “um novo Céu e uma nova Terra” —transformação que tem início no Espírito de cada um ou de cadauma —, de acordo com promessa constante do Livro das ProfeciasFinais, 21:1: “E vi novo Céu e nova Terra, porque o primeiro céu ea primeira terra passaram, e o mar já não existe”.

Saber querer, de acordocom Jesus

Nem do Caípe busca apoio dos deputados em BrasíliaNo último dia12 de março, ovice-prefeito e secretário deGoverno de São Francisco doConde, Carlos Alberto Bispo(Nem do Caípe), esteve emBrasília (DF), reunido comparlamentares baianos quetambém representam o muni-cípio na esfera federal.Com o deputado Jorge So-lla, o vice-prefeito participoude sessão em prol da seguri-dade social dos brasileiros ena luta pela manutenção daspolíticas públicas, tão impor-tantes para a população fran-ciscana.Nem do Caípe também sereuniu com o senador ÂngeloCoronel, que de imediato des-pachou ofício solicitando aoMinistério da Saúde a libera-ção de recursos para obrasFundo a Fundo, habilitadas apartir de 2017.O vice-prefeito esteve tam-bém com o deputado NelsonPelegrino e com o senador Ja-ques Wagner. A este último,solicitou apoio na liberação derecursos para expansão do tu-
rismo em São Francisco doConde, bem como para execu-ção de projetos já elaboradose acompanhados pela Secreta-ria Municipal de Projetos Es-tratégicos (Seproje).“A busca por recursos fede-rais para executarmos obras eações no nosso município é

um dos caminhos para a gera-ção de emprego e renda, queno momento é o que mais nos-sa população está precisando.Também temos que expandirnosso turismo, para garantira São Francisco do Conde ou-tro vetor de desenvolvimen-to”, avalia Nem do Caípe.
Nemde Caípe ao lado dos  deputados Nelson Pelegrino eJorge Sola, representantes de São Francisco do Conde

Vereadores articulam grupo paralançar candidatura a prefeitoUm grupo de vereadores, queainda não querem tornar pú-blica essa articulação, estão sereunindo com o intuito deconstruir uma alternativadentro da Câmara Municipal,para criar um grupo indepen-dente e lançar uma candida-tura a prefeito de Candeiasnas próximas eleições.Esses vereadores acham,que no atual momento políti-co do município, a possibilida-de do surgimento de novosgrupos tem tudo para dar cer-to, já que várias lideranças es-tão insatisfeitas com o trata-mento recebido pela adminis-tração municipal.Um dos articuladores donovo movimento, que pediu oanonimato, por enquanto,acha que as alternativas para

as eleições do ano que vem sãomuito poucas e que, o surgi-mento de um novo nome paraconcorrer à prefeitura teriaespaço para crescer junto àpopulação.Se observarmos o cenárioatual, apenas duas ou trêscandidaturas teria visibilida-de. A do prefeito Pitagoras,que deve ser candidato à ree-leição; a da ex-prefeita TonhaMagalhães, que já está traba-lhando nos bastidores paraviabilizar uma nova candida-tura e o ex-prefeito SargentoFrancisco, que por enquantoainda não se manifestou.O fato é que, apesar de ain-da faltar mais de um ano paraas eleições, quem se articularprimeiro tem mais chances dese viabilizar.

Serão Candiatos?Quatro Secretários de Pitago-ras já foram vereadores (An-tônio Gilson (Bobó), Ivan Pal-ma, Jarinho e Marivalda Sil-va), será que largarão as Scre-tarias para tentar voltar à Câ-mara Municipal?

Pastor Lima diz que quer voltarQuem informou à coluna quequer voltar para a Câmara deVereadores foi o pastor Lima, que exerceu o mandato nalegislatura passada e nãoconseguiu a reeleição

O poder de “Mamar”
Mamar na realidade é MailsonAssis, o ex candidato a vice-prefeito na chapa de PitagorasIbiapina, que renunciou à can-didatura por imposição do co-mando da campanha, que se-gundo um secretário muitopróximo do prefeito, estavaatrapalhando a eleição. “Se elecontinuasse como vice, nósperderíamos para Tonha Ma-galhães”, confidenciou à colu-na o Secretário.Mas, mesmo sem ter cargooficial na prefeitura, pelo me-nos não faz parte do Secreta-riado, “Mamar” continuamandando. De acordo comesse mesmo Secretário, Mail-son Assis é um dos poucos queé ouvido pelo prefeito.Recentemente ao termosacesso ao gabinete do prefei-to, lá estava o ilustre MailsonAssis despachando com doisSecretários municipais. O quese comenta nos bastidores éque ao renunciar à candidatu-ra de vice prefeito, MailsonAssis teria negociado umaparticipação direta na admi-nistração do prefeito Pitago-ras Ibiapina.  Isso é que é pres-tígio!

Mailson Assis
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Plácido Faria é Advogado e comentarista políticoplacidofaria@yahoo.com.br

Espetáculo midiáticoou legalidade?Por Plácido FariaOntem (20 de março), o juiz Dr. Marcelo da Costa Bretas,da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro decretou a prisãopreventiva de MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA;JOÃO BATISTA LIMA FILHO (Cel Lima); WELINGTONMOREIRA FRANCO; MARIA RITA FRATEZI; CARLOSALBERTO COSTA; CARLOS ALBERTO COSTA FILHO;VANDERLEY DE NATALE E CARLOS ALBERTOMONTENEGRO GALLO; para garantia da ordem pública epara assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nosartigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP. Determinou, aindaa prisão temporária dos seguintes investigados: RODRIGOCOSTA ALVES NEVES E CARLOS JORGE ZIMMERMANN.De início é imprescindível esclarecer que a presentereflexão encontra-se voltada para os aspectos estritamentetécnicos do decreto da prisão preventiva contra o ex-presidente Michel Temer. Nem de perto, nem de longe, apolítica partidária faz parte desta opinião acerca do aludidofato, muito comentado de hoje.PublicidadeVale prevenir aos que não tem conhecimento técnico arespeito do tema, que prisão preventiva não tem finalidadepunitiva, além do mais, é medida de exceção e extremada.Assim, o juiz só deveria decretar em casos excepcionais. Deacordo com a Lei 12.4103/11, quando não houver outramedida de caráter menos radical para substitui-la. Não éantecipação da tutela penal ou execução provisória da pena,sob pena de ofender o princípio constitucional da dignidadehumana, em detrimento das garantias constitucionais. Nosúltimos anos, estamos vivenciando o processo penaldemagógico – o mais importante não é fazer justiça, massim, receber o aplauso popular e da mídia. Nada maismidiático que prender políticos influentes.Avalizando o posicionamento acima, o Supremo TribunalFederal decidiu:“A prisão preventiva – enquanto medida de naturezacautelar – Não tem por objetivo infligir punição antecipadaao indiciado ou ao réu. A prisão preventiva não pode – e nãodeve – ser utilizada pelo poder público, como instrumentode punição antecipada daquele a quem se imputou a práticado delito, pois, no sistema jurídico brasileiro fundado embases democráticas, prevalece o princípio da liberdade,incompatível com punições sem processo e inconciliável comcondenações sem defesa prévia. A prisão preventiva – quenão deve ser confundida com prisão penal – não objetivainfligir punição aquele que sofre a sua decretação, masdestina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente,a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida noprocesso penal. “ (RTJ 180/2662-264, Rel. Min. Celso deMello).O douto juiz, escreveu 46 páginas, individualizando sobsua ótica a conduta dos investigados, como também,demonstrando a provável interligação deles em alguns fatosdelituosos. Argumenta, também, que a relação deproximidade entre Temer e Lima é um ponto importantepara entender a suposta rotina de atividades espúriasoperadas, em tese, por eles. ( Isso consta no corpo da medidapreventiva).

“ O órgão ministerial destaca que o delito de lavagem deativos em benefício de TEMER e sua família ocorreu,principalmente, por meio da atuação de seus operadoresfinanceiros: CORONEL LIMA, CARLOS ALBERTO COSTA,CARLOS ALBERTO COSTA FILHO, e MARIA RITA FRATEZI,que utilizavam pessoas jurídicas para firmar contratos deprestação de serviços fictícios e possibilitar o recebimento dodinheiro ilícito (propina).”“A seu turno, o MPF afirma que MARIA FRATEZI (repita-se, cônjuge de LIMA e sócia da ARGEPLAN) foi a pessoaresponsável pela reforma na residência situada na casa situadana Rua Silvia Celeste de Campos, 343, Alto Pinheiro, SãoPaulo, iniciada no ano de 2012. Assinala o parquet que Mariaadministrava a reforma e pagava, “ em dinheiro vivo” osfornecedores, tendo alcançado o montante aproximado de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).”Para ficar bem explicado, tudo que foi descrito na longadecisão da 7ª Vara Federal, são indícios que fornecem um juízode probabilidade ou possibilidade para o ex-presidente MichelTemer responder criminalmente pelos fatos narrados. Essaquestão não é objeto de análise, mesmo porque ele teve a suaprisão preventiva decretada na condição de investigado. Deplano, salta aos olhos o primeiro absurdo. Se existem indíciossuficientes de autoria e materialidade de crime, ele deveriater sido logo denunciado, nada impedindo que, de maneirafundamentada e motivada fosse decretada a sua prisãopreventiva.Como visto, existe uma discrepância inaceitável, descreve-se um suposto crime, com seu juízo alicerçado em provasindiciárias, entretanto, não existe processo, existe prisão semprocesso. No final do decreto prisional, a autoridade afirmaque assim o faz para garantia da ordem pública e paraassegurar a aplicação da lei penal. Nesta assertiva, mais umavez, o juiz claudica do processo penal civilizatório.No entanto, esqueceu o juiz Marcelo Bretas de apontar oque o investigado Michel Temer poderia desestabilizar agarantia da ordem pública, em uma linha sequer fundamentao conceito vago e indeterminado, previsto ainda na nossalegislação processual. Só que além da previsão no Código deProcesso Penal, cumpre ao juiz não somente citar o referidopreceito, porém demonstrar a existência no mundo dos fatos.A origem do referido fundamento remonta a Alemanha nadécada de 30, período em que o nazifascismo buscava umafórmula para coonestar as prisões arbitrárias.Quanto ao outro motivo constante no aludido decreto (dois foram os fundamentos legais), a autoridade judicanteconseguiu uma grande proeza, citar um fundamento legal,totalmente inadequado, a saber: para assegurar a aplicaçãoda lei penal. Ora, não existe um indicio nos autos que MichelTemer estivesse se preparando para fugir do Brasil,desfazendo-se dos seus bens de raízes e outros fatos queindicassem uma ruptura com sua pátria.O objetivo desta análise é homenagear o princípio dalegalidade. Se o Supremo Tribunal Federal e o CongressoNacional não tomarem uma providência, a DITADURA DALAVA JATO irá se tornar legal com a aprovação do malfadadoprojeto anti-crime. Hoje, o processo é midiático, em que oespetáculo nos meios de comunicação, sacia e preenche, talvezuma vida vazia e frustrada de alegria e prazer. Contentam-secom a miséria alheia…

Mosaic Fertilizantes abre editalpara projetos voltados à gestãoe disponibilidade de águaA Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globaisde fosfatados e potássio combinados, abre as inscrições paraum edital cujo objetivo é valorizar e incentivar práticas degestão de recursos hídricos com o apoio ao desenvolvimentode projetos focados na disponibilidade de água de qualidadeàs futuras gerações.Em junho, dez instituições serão contempladas, sendooito com prêmios de até R$ 32 mil cada e duas com prêmios deaté R$ 52 mil cada. Com essa ação, a empresa valoriza eincentiva práticas de gestão de recursos hídricos, apoiando odesenvolvimento de projetos que visam assegurar adisponibilidade de água de qualidade às gerações futuras.De acordo com Arthur Liacre, vice-presidente deAssuntos Corporativos e Sustentabilidade, a ideia é escolherprojetos que ofereçam as melhores alternativas para o aumentoda vazão de água disponível a partir de uma utilização racionale integrada. “Estamos buscando soluções na manutenção deáreas de recarga hídrica, conservação vegetal, plantio devegetação, conservação de solos e promoção do acesso à águapara o consumo humano e para a produção de alimentos. Estaé mais uma ação que reflete o compromisso da MosaicFertilizantes com o meio ambiente”, afirma.As organizações sem fins lucrativos e as instituições deensino superior interessadas em participar devem apresentarprojetos a serem implementados nos seguintes municípios deatuação da Mosaic Fertilizantes: Paranaguá (PR); Cajati (SP);Catalão, Ouvidor e Rio Verde (GO); Capela, Rosário do Catete,Japaratuba, General Maynard e Barra dos Coqueiros (SE),Patos de Minas, Patrocínio, Araxá, Tapira, Conquista,Sacramento, Delta e Uberaba (MG); Campo Grande (MS);Sorriso, Rondonópolis e Alto Araguaia (MT); Candeias (BA)eRio Grande (RS).InscriçõesPara se inscrever, é preciso baixar o regulamento, o formulário de inscrição e a planilha de orçamentos que estãodisponíveis no site da Mosaic Fertilizantes:www.mosaicco.com.br/edital. O formulário e a planilhapreenchidos, junto com os documentos obrigatórios ecomplementares, devem ser encaminhados para o e-maillalves@idis.org.br, informando no assunto “Edital da água –Mosaic Fertilizantes - Nome da organização”. O prazo paraenvio é até às 18h do dia 22 de abril de 2019. Cada organizaçãopoderá participar com quantos projetos quiser, desde que sejamenviados separadamente e estejam devidamente identificados.Sobre Mosaic FertilizantesA Mosaic é a maior produtora global de fosfatados epotássio combinados. Com a missão de ajudar o mundo aproduzir os alimentos de que precisa, entrega cerca de 27,2milhões de toneladas de fertilizantes para 40 países. No Brasil,por meio da Mosaic Fertilizantes, atua na produção,importação, comercialização e distribuição de fertilizantes paraaplicação em diversas culturas agrícolas, além dodesenvolvimento de produtos para nutrição animal ecomercialização de produtos industriais. Possui unidades,próprias e contratadas, em dez estados brasileiros e noParaguai. Por meio do Instituto Mosaic, promove ações deresponsabilidade social na grande maioria das localidades ondeestá instalada. A empresa também é controladora do terminalportuário da Fospar, em Paranaguá. Para mais informações,visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook e LinkedIn.

Prefeito de Candeias reúne secretariado, faz balançodas ações e planeja os próximos meses da gestão
Fonte e Foto: ASCOM / PMC

O prefeito de Candeias, Dr.Pitagoras Ibiapina, reuniu noúltimo dia 2, todo o secretari-ado municipal, quando ava-liou todas as ações dos 2 anose 3 meses de governo, tudoque está sendo realizado etambém o planejamento paraos próximos meses. Na opor-tunidade deu boas-vindas aosnovos secretários de Trânsitoe Transportes, Edmilson San-tos (Nininho), de Esporte eLazer, Antônio Gilson (Bobó)e de Indústria e Comércio,Ana Paula Soares, que assu-miram as pastas recentemen-
te, pedindo aos mesmos oempenho que alguns já de-monstraram nesse começo.O prefeito demonstrou sa-tisfação pelo que todos os se-cretários têm realizado nasdiversas áreas, mas destacouque, acima tudo, muito aindaprecisa ser feito nas váriaspastas, e que está atento aotrabalho importante que fa-zem. Dr. Pitagoras destacouainda que percebe que todostêm se esforçado para atenderas necessidades dos candeen-ses, porém, sabe que, pelo po-tencial de cada um, podem

render mais, o que vai ser po-sitivo para Candeias.Falando de cada pasta queé responsável, os secretáriosapresentaram dados de reali-zações e planejamento nasáreas de saúde, educação, cul-tura, em obras, serviços públi-cos, planejamento, transpor-te e esporte e lazer.Destacaram avanços econquistas como pavimenta-ção asfáltica e em paralelepí-pedo de pouco menos de umacentena de ruas e avenidas,com investimento de quaseR$ 30 milhões, na sede e nos

distritos como Caboto, Caro-ba, Massuim, Menino Jesus,Passagem dos Teixeira, e ou-tros onde as obras ainda serãoiniciadas; a Biblioteca Muni-cipal, a Casa da Música, a Fi-larmônica, todo o trabalho so-cial realizado pela Secretariade Desenvolvimento e Assis-tência Social, conjuntamentecom outras pastas; o trabalhode limpeza de canais, córregose bocas-de-lobo que retirouquase 50 toneladas de lixo eentulho minimizando muitoos efeitos da chuva do últimosábado, 30, quando caiu120mm de água em poucomais de 2h, quando a médiapara o mês é de quase 150mm,da drenagem da Rua Mara-nhão, desejo de décadas dosmoradores, e muitas outrasações que se realizam.Foi lembrada a conquistahistórica da UTI (Unidade deTerapia Intensiva), de novasambulâncias, a compra inédi-ta de livros didáticos infantisentregues para quase 3 milalunos, um investimento deR$ 500 mil, o PAI (Programade Atenção Integral) que aten-de centenas de famílias, alémda construção do ConjuntoVila Benedito.Para finalizar, o prefeitoinformou que pretende, esteano, realizar um grande SãoJoão este ano e que conta coma colaboração, interação e par-ticipação de todo secretariadona organização do evento.

Os scretários municipais  foram cobrados pelo prefeito Pitagoras Ibiapina



Edição de Abril de 2019 - Página 4 O Candeeiro Região MetropolitanaNova creche do Gurugé é entregue àpopulação de São Francisco do Conde
Fonte e Foto: ASCOM/SEDUC/PMSFC

Na manhã ensolarada do se-gundo dia do mês de abril, agestão municipal entregou àpopulação de São Franciscodo Conde, a Creche LeonorTeixeira, que irá servir a co-munidade do Gurugé, Campi-nas e adjacências. A estruturamoderna e totalmente adapta-da para atender crianças comfaixa etária entre 1 e 3 anos deidade, encantou a todos queprestigiaram a inauguração deste importante equipamen-to público.  A diretora da nova creche,Edilene de Freitas, demons-trou grande entusiasmo coma conquista do município. “Acomunidade está de parabénspela sensibilidade do secretá-rio Marivaldo junto com o

prefeito Evandro Almeida, porter feito esse espaço pedagó-gico com tanto cuidado. Pou-cas cidades têm a oportunida-de de ter um espaço tão acon-chegante como este”, decla-rou. Ainda segundo a direto-ra, “é a primeira creche nomunicípio onde a clientela éde faixa etária a partir de 1 anode idade, em uma propostaeducacional, não apenas assis-tencialista, mas pedagógica”.O jovem Lailson Santos, de22 anos, que é estudante deEngenharia Civil e bolsista doPrograma de Apoio ao Univer-sitário Franciscano - PROU-NIFAS estagiou na obra e de-clarou ter aprendido muitocom a experiência. “A impor-tância deste estágio foi muito

grande para mim, onde apren-di toda a parte burocrática delicitações e de como agir emuma obra federal. É como sefosse uma segunda escola, éuma nova vivência. Na facul-dade aprendo a parte didáti-ca, mas sem a parte práticanão funciona. Valeu muito àpena participar como estagiá-rio da SEDUC!”, afirmou .Após descerrada a placa deinauguração da Creche Leo-nor Teixeira, o prefeito Evan-dro Almeida, o vice-prefeitoNem do Caípe, o secretário daEducação Marivaldo do Ama-ral, demais membros da ges-tão, a comunidade francisca-na e os profissionais da Edu-cação da Rede Municipal deEnsino visitaram as instala-

ções do equipamento, ondepuderam conferir o preciosis-mo de cada detalhe da unida-de escolar, que é fruto do Pro-grama Nacional de Reestrutu-ração e Aquisição de Equipa-mentos para a Rede EscolarPública de Educação Infantil(PROINFÂNCIA).“Essa vitória da gestãoEvandro Almeida, que é partedo plano estratégico da Secre-taria da Educação, só foi pos-sível devido à dedicação deuma equipe comprometidacom o município, cujo resul-tado de um trabalho sériopode ser visto em cada cantoda cidade”, declarou o Secre-tário da Educação Marivaldodo Amaral.“A escolha do nome da cre-che se deu a fim de homena-gearmos uma forte mulherfranciscana, que foi a MãeLeonor, responsável por tra-zer à luz muitos munícipes,pelas suas mãos de parteira.Agora, as mães trabalhadorasda região poderão ficar tran-quilas durante todo o dia, jáque a nova creche irá funcio-nar em tempo integral e aten-dendo um público inédito”,informou Marivaldo.Ariane Bastos é moradorado Gurugé e mãe de ArthurGabriel, que tem 3 anos deidade. Para ela, “essa é umanova oportunidade de servir acomunidade; um novo espaçopara as crianças que habitamCampinas, Gurugé e adjacên-cias. Estou feliz demais comessa conquista, a creche estámaravilhosa!”.‘Me Despache’ leva afro-empreendedorismo para atela da TV abertaEstá no ar, desde o último dia19 de março, a mais nova atra-ção da TV Kirimurê (canal10.2). É o programa ‘Me Des-pache’, idealizado e apresen-tado pela publicitária LucianeReis. Com o formato de entre-vistas e reportagens, o progra-ma trata de empreendedoris-mo e desenvolvimento econô-mico, na perspectiva da popu-lação negra. O objetivo é tra-zer informações sobre as ini-ciativas de organização econô-mica desta população, além depromover negócios focados nasuperação do racismo e refle-xões sobre a relação históricados negros com o dinheiro.O programa, que vai ao artodas as terças-feiras (21h),com reprise às quintas-feiras(10h), é produzido pela Agên-cia de Fomento a NegóciosLocais e Étnicos - Merc Afro.Três edições já foram exibidas

e quem não pôde assistir, podeconferir todas elas na páginado Merc Afro, no Youtube. Aatração é dirigida pelo fotó-grafo e videomaker GustavoPereira, e pelo jornalista eprofessor da Universidade doEstado da Bahia (Uneb), An-dré Santana.Nas edições que já foramexibidas, os convidados, sejacom as suas trajetórias pesso-ais ou com as suas pesquisas,debateram temas relaciona-dos com a história econômicadas populações negras, tra-zendo exemplos de civiliza-ções africanas que produzi-ram riquezas e desenvolveramo comércio, reinos e inova-ções. As finanças e as primei-ras formas de organização ecolaboração entre os negrosna diáspora também foi pau-tada. Conversaram com a Lu-ciane, no estúdio, a relações

públicas e produtora culturalÍtala Herta; e o filósofo e pro-fessor da Uneb, Antonio Cos-me Onawale.Repercussão - Além dasentrevistas no estúdio, o ‘MeDespache’ conta dois quadrosfixos: ‘Étnico Saberes”, quemostra, em cada edição, umafro-empreendimento quevem sendo desenvolvido noestado; e ‘Gestão de Si’, quetem como objetivo, a partir daorientação de especialistas,levar para o público informa-ções sobre capacitação e aper-feiçoamento pessoal.A apresentadora do ‘MeDespache’, que é também es-pecialista em Produção deConteúdo para Educação On-line e mestranda em Desen-volvimento e Gestão Social, naFaculdade de Administraçãoda Universidade Federal daBahia (Ufba), comemora a re-

percussão e o bom retorno quetem tido do público, e diz queo próprio programa já é umexemplo de afro-empreende-dorismo.“Esta é uma temática quetem me tocado há muito tem-po e que sei que afeta a mui-tas outras pessoas. Tenho medebruçado sobre este assuntotanto na academia, quanto naminha vida profissional econstatado, na prática, todasas barreiras que estão coloca-das para a população negra nonosso país”, explica Luciane.Segundo ela, a proposta doprograma é tratar com levezadestes obstáculos, “com foco

nos caminhos possíveis e nassoluções para a superaçãodestes entraves”, destaca.Ficha técnicaIdealização, produção e apre-sentação: Luciane ReisDireção: André Santana eGustavo PereiraEdição: Gustavo PereiraDireção de arte: Lunnah San-tosFotografia: Gustavo Pereira eLucas CerqueiraMaquiagem: Ana AndradeFigurinista: Cáren CruzSite Merc Afro: Adriele doCarmo e André Santana.

Equipe que produz o programa “Me Despache”
Por Wellington Oliveira

Lei derecuperaçãofiscal facilitapagamento dedébitos deinadimplentesde CandeiasFoi sancionada na ultima se-gunda-feira (1), a Lei Munici-pal nº 1.167/2019 que instituio Programa de RegularidadeFiscal (Refis). O programaconsiste na renegociação dedívidas de pessoas físicas e ju-rídicas com a Prefeitura, faci-litando a quitação dos débitostributários. Além disso, o Re-fis estabelece descontos nasmultas e juros, além do par-celamento de dívidas. A lei foiaprovada pela Câmara Muni-cipal de Candeias.Para negociar a dívida, o con-tribuinte deve procurar a CAC– Central de Atendimento aoContribuinte, até o dia 2 julhodeste ano.Com a lei, o contribuintepoderá quitar o débito comdesconto de 100% dos juros emulta em pagamento a vista eparcelada em até 15 vezes novalor de até R$ 150 mil. O des-conto para débitos de até R$150 mil vai ser de 75% quan-do o parcelamento for em até24 vezes, e com redução de50%, o parcelamento vai serem até 48 vezes.Os contribuintes que estãoem débito com a Prefeituradevem procurar (CAC) - Cen-tral de Atendimento ao Con-tribuinte, na Rua São João,pelo telefone (71)3601-4231,até o dia 2 de julho deste ano.IPTU e LixoFicou definido que o per-centual de arrecadação dastaxas de IPTU e de Lixo nãopodem ser superiores ao IPCAe o PIB do município, que atu-almente gira em torno de 3%.

Prefeitura vai realizarVI ConferênciaMunicipal de Saúde
ACESSE:

www.jornalocandeeiro.com.br

A Prefeitura de Candeias,por meio da Secretaria deSaúde – Sesau, vai realizar,na Câmara Municipal, noBairro do Ouro Negro, nospróximos dias 10 e 11 deabril, a VI Conferência Mu-nicipal de Saúde, com otema: “Democracia e Saú-de: Saúde com Direito eConsolidação e Financia-mento do SUS”. O seminá-rio tem como objetivo ava-liar as ações de saúde e su-gerir metas para consolidaro Sistema Único de Saúde– SUS, no município. A ins-crição para participar doevento pode ser feita no diado evento.Ao final da plenária doúltimo dia será realizadaeleição para escolha dos 4delegados que irão repre-sentar Candeias na X Con-ferência Estadual de Saúde2019. A plenária contarácom a participação de con-selheiros de saúde, repre-sentantes de entidades e demovimentos, sociais e po-pulares, com participação

aberta à população em ge-ral.Como Candeias, outrosmunicípios da Bahia tam-bém estão realizando ple-nárias populares. A Confe-rência Estadual de Saúdeda Bahia está prevista paraacontecer de 9 a 13 de ju-nho.Eixos temáticos da ple-náriaSub-eixo 1 – Saúde comoDireitoSub-eixo 2 – Consolidaçãodos princípios do SUSSub-eixo 3 – Financiamen-to adequado e suficientepara o SUSA Conferência é realiza-da de dois em dois anos ereúne representantes dediversos segmentos sociais.Esse evento dá espaço paraparticipação e representa-ção da sociedade e legitimi-dade no processo democrá-tico como ferramenta paraa construção de políticas deestado alicerçada pela par-ticipação popular.
O prefeito Evandro Almeida e o secretário Marivaldo Aramaral descerram a placa



Edição de Abril de 2019 - Página 5O CandeeiroCidadeAgentes públicos  e sociedade civil discutem orumo do Turismo no município de CandeiasA Prefeitura de Candeias, pormeio da Secretaria de Culturae Turismo (Secult), realizouno último dia 3 de narço, noplenário da Câmara Munici-pal, o I Encontro para Cons-trução da Agenda do Turismodo Município. O evento foiaberto a toda a população,com a proposta de analisar aspotencialidades da cidade nosetor turístico, além de ampli-ar o diálogo com os principaisatores deste segmento.De acordo com a secretá-ria de Cultura e Turismo, Ma-rivalda Silva, o município con-ta com diversos pontos turís-ticos ricos em história e queprecisam ser inseridos na rotado turismo do Estado. “Aqui éo momento de falar do queestá sendo feito e do que estarpor vir. Candeias tem muitasbelezas naturais que a maio-ria da população desconhece.Precisamos expandir as po-tencialidades do nosso muni-cípio, que ainda não figuramno mapa do turismo nacional,mas vamos alavancar a nossacidade para que ela entre nomapa do turismo do Estado edo turismo nacional” destacoua Secretária.E para falar sobre o tema,“Turismo em Candeias: Te-mos esse produto para ofere-cer?” foi convidado o profes-sor e historiador, Jair Cardo-so, que destacou a importân-cia do município para a atualconjuntura da história do Bra-sil. Perpassando por particu-laridades da região, patrimô-nio rico e histórico, na suamaioria desconhecida por boaparte dos candeenses. Essasinformações são fruto de umanova pesquisa dohistoriador,que em breve irálançar um novo livro sobre o

município. Jair também res-saltou que a criação da Agen-da do Turismo de Candeias,junto com o Programa de De-senvolvimento do turismo(Prodetur), é algo positivo pordestacar as potencialidades daregião que, de forma direta,irá motivar também a econo-mia. “Estamos percebendo apreocupação do poder públi-co em criar um produto turís-tico para o Brasil e o mundo,além de criar emprego e ren-da para a cidade a partir dopotencial turístico, seja ele doturismo religioso, cultural,histórico, náutico, ecológico,étnico. Quando o municípiocomeçar a potencializar essesrecursos, iremos atrair para cámuita gente”, explicou o pro-fessor e advogado Jair Cardo-

so, que recentemente ocupouaSecretaria de Educação oMunicípioCandeias está entre os 18municípios do Estado daBahia contemplados com oPrograma Nacional de Desen-volvimento do Turismo - Pro-detur, que tem como objetivodesenvolver o segmento náu-tico e cultural ou aumentar ofluxo turístico em regiõesonde este não está sendo sig-nificativamente ou devida-mente explorado.Para realizar a nova rotei-rização da Baía de Todos-os-Santos, o programa conta como apoio do Banco Inter-Ame-ricano do Desenvolvimento,que irá investir quase US$ 85milhões. Em Candeias, o pro-grama vai realizar a recupera-

ção das instalações do MuseuWanderley de Araújo Pinho,no Distrito de Caboto, além deinvestir na profissionalizaçãoe qualificação da mão de obralocal. O projeto também apre-senta ações voltadas para aproteção e preservação domeio ambiente.O evento contou com aapresentação do contra mes-tre de capoeira, Augusto An-drade, que mostrou dois esti-los diferentes relacionados aocanto na capoeira, o de origemangolana e outro de origemregional. Além de falar umpouco sobre a capoeira, elaque é uma das manifestaçõescultural mais importantes dopaís, reconhecida como Patri-mônio Cultural Imaterial daHumanidade pela Unesco. Em

seguida um solo de saxofoneapresentado pelo musico, Gu-temberg Pita, abrilhantou oevento.Pontos TurísticosEngenho da Freguesia –Museu Wanderley de Pi-nhoO Museu é rico em histó-ria e cultura, e teve seu papelna história da Independênciada Bahia. Localizado no Dis-trito de Caboto que tem tam-bém as ruínas de umas dasprimeiras igrejas da Bahia, eas ruínas do que seria mais umEngenho, Engenho Caboto,que foi começado, e nunca ter-minado!O conjunto arquitetônicotombado é conhecido tambémcomo Engenho da Fábrica,pois além das construções dacasa grande, da senzala e dacapela, conforme os modelosdo século XVIII funcionavauma fábrica de açúcar. O en-genho pertenceu ao Barão deCotegipe (1815-1889) e foiherdado pelo neto, José Wan-derley de Araújo Pinho, patro-no do hoje museu, cujo acer-vo é composto por pinturas,esculturas, porcelanas, mobi-liário e maquinário utilizadona lavoura.Engenho do MatoimAs primeiras construçõesde casa grande, senzala e igre-ja foram feitas pela famíliaAntunes, agraciada com a ses-maria no ano de 1584. Essafamília de cristãos-novos foialvo da Inquisição no períodode 1591 a 1595.Igreja Matriz Nossa Se-nhora das CandeiasA igreja, construída em1894, pertence aos frades

franciscanos menores. NossaSenhora das Candeias, relaci-onada com a fertilidade, a pu-rificação pela água, a ilumina-ção pelo fogo é festejada em 2de fevereiro.No mês de janeiro, próxi-mo à igreja, acontece a missacampal do Novenário emHonra a Nossa Senhora dasCandeias que atrai milharesde turistas religiosos que vaiagradecer a Santa pela graçaalcançada.Fonte dos MilagresA Fonte dos Milagres estálocalizada nas proximidadesda Igreja Nossa Senhora dasCandeias. Junto à fonte háuma grande movimentação deromeiros que chegam parapagar suas promessas. Há salade ex-votos e, nos arredores,comércio de artigos religiosos.End. Pça. Pio XI.Igreja de Nossa Senhorada Encarnação de PasséLocalizada em um miran-te natural, com vista para aBaía de Todos os Santos, estetemplo do século XVII, hojeem ruínas, é tido como um dosmaiores e mais antigos daBahia.Rica em história, Candeiasvai mostrar ao Brasil  e aomundo,  que além dos pontos-turísticos  citados acima,temoutros atrativos como,  NovoCaboto, São João, Cachoeiri-nha, Santa Inês, Pitanga, Ja-carecanga, Restinga, EngenhoVelho e Mamão. O municípiotem uma excelente culinária,um mar propício ao turismonáutico, a grandeza do turis-mo religioso e a possibilidadede desbravar excelentes cená-rios com água cristalina e áreaverde de tirar o fôlego.

No início dos anos 2000, dezenas  de pessoas deram um abraço simbólico noMuseu Wanderley de Araújo Pinho cobrando a  restauração dese patrimônio

Com Informações da ASCOM/PMC/Foto: Arquivo O Candeeiro

Ford cria robô que simula suorpara testar a durabilidade dosbancos dos carros
Fonte e Foto:Ascom/FORD

A Ford criou um robô que si-mula uma situação comumhoje em dia: entrar no carrosuado depois de sair da aca-demia ou de uma corrida. Adiferença é que a máquina re-pete esse movimento 7.500vezes durante três dias, queequivalem a dez anos de usopara testar a durabilidade dosmateriais. O teste é um apri-moramento do “Robutt”, robô
que começou a ser usado hápouco mais de um ano na Eu-ropa para testar a resistênciados bancos, de modo experi-mental, e hoje é aplicado emtodos os modelos produzidospela marca na região. Inicial-mente, ele simulava apenas apressão exercida pelo corpohumano no assento. Agora,reproduz o peso e as dimen-sões de um homem grande,

aquecido a 36° C e comtranspiração de 450 mililitrosde água, sentando e se movi-mentando sobre o banco. Ainovação é mais um recursodo arsenal de testes da Fordpara garantir a durabilidadedos materiais utilizados nosseus veículos, acompanhandoas mudanças no estilo de vidados consumidores. “Os carrosfazem parte da nossa vida e aprática de exercícios físicostambém está sendo incorpora-da à rotina de muitas pesso-as. Nem sempre elas conse-guem tomar um banho oumesmo se enxugar antes de irpara casa. O ‘Robutt’ é umamaneira de garantir que osbancos dos nossos carros semantenham intactos por mui-tos anos sob diferentes condi-ções de uso”, diz FlorianRohwer, engenheiro do Labo-ratório de Desenvolvimentode Carroceria e Chassi da FordEuropa.
O “Robut” em ação: máquina reproduz o calor e atranspiração de uma pessoa sentando e se movimen-tando no carro 7.500 vezes durante três dias

A Policlínica de Candeias já conta commais de 25 especialidades médicas
A Prefeitura de Candeias jádemonstrou que tem tido umolhar diferenciado e um com-prometimento todo especialprincipalmente com a saúdedos munícipes, pois entendeque investir na saúde preven-tiva é o melhor caminho paramanter uma melhor qualida-de de vida para cada cidadãocandeense. Foi com esta pers-pectiva que a Prefeitura inau-gurou no primeiro ano de ges-tão a Policlínica, localizada noBairro do Malembá. Com es-trutura de clínica particular, aunidade pública de saúde hojeatende mais de 25 especialida-des medicas.Segundo a coordenadorada unidade, Letícia Sampaio,a Policlínica já realizou maisde 35 mil atendimentos con-

tabilizados no 3º quadrimes-tre de 2018. A clínica recebepacientes encaminhados pelasUBS e PSF‘S da cidade apóspassar, no primeiro atendi-mento por triagem, excetopara atendimento com nutri-cionista e psicólogo, sendo amarcação realizada na própriaunidade. Para os testes doolhinho, língua e triagem au-ditiva realizados em recém-nascidos não precisa de mar-cação, basta os pais levarem osbebes até a unidade.Na oportunidade, a coor-denadora destacou que a Se-cretaria de Saúde do municí-pio ampliou o serviço de angi-ologia que vinha com uma de-manda muito grande, com acontratação de mais dois es-pecialistas.  A policlínica jáconta também com o examede Doppler Scan e Esclerote-rapia com espuma no trata-mento das varizes.Outra aquisição significa-tiva para o município foi acompra do Eletroencéfalopois, os pacientes que neces-sitavam do exame de eletroen-cefalograma só encontravam

na cidade, em clinicas particu-lares ou sendo encaminhadopara a Salvador. “Já temosaqui na policlínica o aparelhode eletroencefalograma queem alguns dias estará servin-do a nossa população. Temosque comemorar por termosuma saúde diferenciada emrelação a outros municípios,isso é motivo de muito orgu-lho”, comemora Letícia.Especialidades disponí-veis:Angiologia, Ortopedia,Cardiologia, Psicologia, Nutri-cionista, Gastroenterologia,Nefrologia, Medicina do Tra-balho, Otorrinolaringologia,Neurologia adulto e NeuroPediatra, Urologia, Pneumo-logia, Psiquiatria, Proctologia,Dermatologia, Endocrinolo-gia, Geriatria, Clinico Geral,Assistência Social, Teste doOlhinho, Teste da linguinha eTriagem auditiva neonatal(teste da orelhinha). Além deprocedimentos como; Eletro-cardiograma, Eco cardiogra-ma, Doppler Scan, aferição dapressão arterial e aferição daglicemia.

A serviço da saúde
Por Dina Santos
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A etapa do ‘Estação CulturalMulher’, realizada no últimodia 29 de março, na antigaestação ferroviária, na RuaWanderley de Araújo Pinho,no Bairro da Pitanga, mar-cou o encerramento das co-memorações em homena-gem às mulheres promovi-das pela Prefeitura de Can-deias. Com debate, música,teatro, dança, poesia e mui-ta descontração, o evento foirealizado pela Secretaria deCultura do município.Show musical, bate-papoe conversa cultural entreaqueles que prestigiaram ainiciativa, foram atrações doevento que finalizou brilhan-temente o Mês das Mulhe-res. As apresentações e rodade conversa, foram protago-nizadas por mulheres da co-munidade e teve como mes-tre de Cerimônia a jovemAna Villa Real, que apresen-tou ao público as cantorasgospel Cassia Paulino e Clei-de Paulino; as poetisas Day-sa Santos e Ludiamora; o es-petáculo de dança com Ca-mila Brito e Sauara Santos,além do balé com as crian-ças Luana e Marielle e a ban-

da Adena com Isa Rocha eGleice Alves.Estiveram presentes noevento os membros da ban-da candeense “Ao Vento”que está concorrendo a umaTurnê em Portugal, o músi-co Ditocar e a artista perfor-mática Rosa, além de mem-bros da Banda Percusiva Pé-rola Negra.O evento contou com apresença do prefeito Pitago-ras Ibiapina, que participouda roda deconversa mediada pela poe-tisa Mara Santos.  Tambémestiveram presentes as se-cretárias Joelma Aneide

(Desenvolvimento e Assis-tência Social) e Marivalda daSilva (Cultura e Turismo); aCoordenadora do Centro deReferência de Atendimentoà Mulher -Cram, Glória San-tos; a vereadora, Rita Loira;a presidente da Câmara deDirigentes Lojistas – CDL, Ana Paula e Sauara Santos eLetícia Filha.A Make up, Gizele Mace-do, deu dicas de maquiagembásica para o dia-a-dia e sor-teou curso de automaquia-gem. Foram sorteados tam-bém exemplares do livroAmar (esia) da autora cande-ense  Natalhya Cavalcanti.

O projeto Estação Cultural encerrou ascomemorações em homenagem ao mêsda Mulher em Candeias
Várias atividades aconteceram durante o evento

A Ford foi reconhecida peloquarto ano consecutivo comnota A em conservação deágua pela CDP, organizaçãosem fins lucrativos com sedeno Reino Unido que avalia oimpacto ambiental das princi-pais corporações do mundo.Menos de 30 empresas rece-beram essa classificação glo-balmente.Desde 2000, a Ford de-senvolve uma iniciativa globalpara conservação de água e re-duziu em 62,5% o consumoem suas operações, economi-zando cerca de 40 bilhões delitros – o equivalente a 16.000piscinas olímpicas. As novasmetas da empresa são ampli-ar essa economia para 75% até2020 e, no longo prazo, zeraro uso de água potável na fa-bricação de veículos.“O acesso à água potá-vel é um direito humano fun-damental”, diz Kim Pittel,vice-presidente de engenhariade meio ambiente, sustentabi-lidade e segurança da Ford.“Temos um papel importanteno estabelecimento de melho-res práticas para a proteção domeio ambiente, tanto interna-mente quanto para nossa ca-deia de fornecedores. Nossoobjetivo é melhorar a vida dosclientes e comunidades ao re-dor do mundo com uma abor-dagem integrada de sustenta-bilidade.”A Ford também rece-beu, pelo terceiro ano conse-cutivo, nota A- pelos seus es-forços integrados de sustenta-bilidade. Como parte do com-

Ford é reconhecida como líderglobal em conservação de águae sustentabilidade pela CDP
promisso de reduzir as emis-sões de CO2, em linha com oAcordo de Paris, a empresaestá investindo US$ 11 bilhõespara lançar 16 veículos total-mente elétricos até 2022 eampliar seu portfólio globalpara 40 veículos híbridos eelétricos. Em 2017, a Fordatingiu a meta de reduzir em30% suas emissões globais dedióxido de carbono por veícu-lo produzido que estava pro-gramada para 2025 – oitoanos antes do previsto.“Parabéns a todas asempresas que entraram na lis-ta A da CDP este ano”, diz PaulSimpson, CEO da CDP. “Con-forme a gravidade dos riscosambientais se torna mais evi-dente, essas são as empresasque estão se posicionandopara fornecer soluções e apro-veitar novas oportunidades demercado na transição parauma economia sustentável.Precisamos intensificar ur-gentemente a ação ambientalem todos os níveis. Está claroque o mundo dos negócios é

um elemento essencial nessatransição e que as empresasda lista A estão preparadas adar uma contribuição subs-tancial para essas metas.”A sigla CDP vem donome anterior da organização,Carbon Disclosure Project.Mais informações sobre asações da Ford voltadas à mu-dança climática, conservaçãoda água e qualidade do ar, en-tre outras, estão disponíveisno relatório de sustentabilida-de da empresa, nosustainability.ford.com (eminglês).FORD BRASIL A Ford Motor Companyestá estabelecida no Brasildesde 1919, onde mantém asmarcas automotivas Ford,Ford Caminhões e Troller euma estrutura de 11.500 em-pregados e quatro fábricas,além do Campo de Provas deTatuí. Para mais informaçõessobre os produtos da Ford,a c e s s e  h t t p : / /www.ford.com.br.

Fonte e Foto: Ascom /Dep. Fabiola

Fabíola defende uso de cannabismedicinal para tratamento da epilepsia
No último dia 26 de março foicomemorado o Dia Mundialda Conscientização da Epilep-sia. É o “PurpleDay”, DiaRoxo. Em homenagem à dataa deputada estadual FabíolaMansur (PSB) subiu à tribu-na da Assembleia Legislativapara ressaltar as inúmerasações que são realizadas aologo de todo mês em todo paíspara conscientizar, informar ebuscar melhores condições detratamento para os pacientescom a doença, que atinge emmédia 3 milhões de brasilei-ros, segundo a OMS.

Representante da Bahia naFrente Parlamentar Interesta-dual pelos Direitos da Pessoacom Epilepsia, a deputada emédica Fabíola Mansur desta-cou o eixo central da campa-nha este ano, que é o uso me-dicinal do canabidiol comoopção de tratamento para aepilepsia. O canabidiol é umdos componentes da plantacannabis sativa que não pro-duz nenhum psicotativo. Aparlamentar defende que sejaimplementada na Bahia umapolítica pública para normati-zar e disponibilizar no âmbitodo SUS medicamentos à basede canabidiol para pacientesrefratários, ou seja, aquelesque não apresentam evoluçãocom tratamentos convencio-nais. Esse tipo de paciente jáconsegue usar o medicamen-to através da importação, noentanto, o custo é elevado,podendo chegar com oscilaçãodo dólar a R$ 3 mil.

“É urgente que haja umadiscussão mais ampla sobre otema, de forma mais transpa-rente, sem preconceito, paragarantir uma melhor qualida-de de vida para os pacientes.O canabidiol não produz ne-nhum efeito psicoativos. Ouseja, não se pode confundir ouso medicinal de canabinói-des com o uso in natura damaconha. Inúmeras pesquisasno mundo inteiro mostramque o medicamento reduz sig-nificativamente a frequênciadas convulsões epilépticasgraves, proporcionando me-lhor qualidade de vida aos pa-cientes”, argumenta a deputa-da. O medicamento é autori-zado para importação pelaANVISA e reconhecido peloConselho Federal de Medici-na. Fabíola propôs uma audi-ência pública na AssembleiaLegislativa da Bahia para dis-cutir o tema no dia 09 de abril.

A marca já reuziu em 62,6% o consumo desde 2000 e temcomo meta zerá o uso de água potável na produção de veículos

Dep. Fabíola Mansur
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VENHA CONHECEROs melhores preços da cidade#Peças para todas as marcas de veículos#Baterias #Extintores #Faróis#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Portaria proíbe ‘caronas’no transporte escolar    A Portaria n° 06/2019, assina-da no último 18 de março pelosecretário municipal de Servi-ços Públicos, Carlos IbiapinaJr, proíbe terminantemente, apartir de agora, a entrada depessoas não autorizadas nosveículos do transporte escolardestinado a alunos das redesmunicipal e estadual que cir-culam em Candeias sob égideda Prefeitura.De acordo com o docu-mento, quem não cumprir adeterminação estará sujeito apenalidades legais. A medidaatinge empresas prestadorasde serviços e/ou condutores.Segundo o secretário, mui-tas queixas de estudantes epais de alunos sobre o assun-to e avaliação feita por fiscaisda Prefeitura, constataram talirregularidade que deve sersanada pela gestão municipal,por isso a decisão irrevogável.
Toda denúncia, a partirdessa decisão, vai ser investi-gada pela administração mu-nicipal e os responsáveis serãopunidos conforme a legisla-ção, acrescenta Carlos Ibiapi-na.O documento finaliza in-formando que ficam revoga-das todas as disposições emcontrário.

Secretário Ibiapina Jr.

Nova sede do PROAP foi entre àpopulação de São Francisco do CondeO prefeito Evandro Almeidaentregou à populaçãofranciscana a nova sede doPrograma de Atenção,A c o m p a n h a m e n t oPedagógico e Psicossocial aEstudantes - PROAP. Acerimônia de inauguraçãoaconteceu no largo da IgrejaMatriz de São Gonçalo econtou com a presença dosecretário da EducaçãoMarivaldo do Amaral, dopresidente da Câmara deVereadores Antônio Lopes(Pantera), além de diversossecretários, vereadores eoutras autoridades.Composta por uma equipeformada por fonoaudiólogos,psicólogos, psicopedagogos,assistentes sociais, fisiotera-peutas, neuropediatra, peda-goga, terapeuta ocupacional,musicoterapeuta, psicomotri-cista, orientadora em artesplásticas, além da coordena-ção e equipe de apoio, com anova sede será possível ampli-ar o acompanhamento aos es-tudantes matriculados emações preventivas nas escolasaliadas à continuidade da as-sistência multi e interdiscipli-nar.Totalmente reformadacom recursos próprios, a novasede foi preparada especial-mente para atender às deman-das do Programa. “Com rela-ção à obra, a gente conseguiurealizar uma reforma em tem-po record, toda feita em gessoacartonado (drywall), o quepermite fazer um trabalhomais rápido e limpo, além degarantir um maior ganho deespaço. O grande desafio eraconseguir uma casa onde fos-se possível atender a deman-da do PROAP, que tem a es-trutura de uma clínica. Foi fei-ta a reforma de acordo com ademanda apresentada pelacoordenação do Programa”,explicou o diretor de gestãofísica da SEDUC , MaurícioFarias de Almeida.No início da cerimônia deinauguração foi feita uma ora-ção pelo diácono e assistentesocial José Everaldo, seguidade um louvor entoado com aparticipação de todos os pre-sentes. O primeiro discurso foifeito pelo presidente da Câma-

ra Municipal de VereadoresAntônio Lopes, o Pantera. “Sabemos que os desafios es-tão aí, mas iremos nos debru-çar sobre eles e vencê-los coma força e união da populaçãode São Francisco do Conde”.Em sua fala, o secretário daEducação Marivaldo do Ama-ral fez questão de agradecer acada secretaria da gestão quecontribuiu para que o momen-to vivenciado fosse possível.Além disso, ele fez um histó-rico da atuação do PROAP emSão Francisco do Conde, des-de sua criação em 2010. “Es-tamos muito felizes em termoscomeçado essa cerimôniahonrando a Deus, que é o mai-or responsável por todas asnossas conquistas e que tempossibilitado a construção dedias melhores na educação danossa cidade, junto com a nos-sa equipe maravilhosa da SE-DUC, a qual não me canso deagradecer. O PROAP foi umamaravilhosa iniciativa quevisa ajudar, sobretudo, o pro-cesso de aprendizagem denossos estudantes, promoven-do igualdade de condições aosque são diferentes. Ele saiu domodelo de clínica para estarde maneira orgânica no dia-a-dia das escolas e ajudar nos-sos estudantes a enfrentaremo desafio da aprendizagem”.

“O projeto do PROAP foiestruturado como uma políti-ca de Estado, aprovado comolei pela Câmara Municipal deVereadores e se tornou umaobrigação do município. Pou-cas cidades em todo o país temum investimento dessa natu-reza, o que significa investir naeducação dos nossos jovens”,continuou o secretário daEducação Marivaldo do Ama-ral.O prefeito Evandro Almei-da, ovacionado pelo público,começou seu discurso saudan-do os vereadores presentes,assim como todos os secretá-rios da gestão.  “Quero darminha saudação especial aonosso povo franciscano, que éa razão de ser de todo o nossotrabalho. Estamos preparan-do essa cidade tecnicamentepara fazermos dessa cidadeum lugar feliz, com mais opor-tunidades para a nossa popu-lação. Nós temos que amaruns aos outros e acolher acada um, o que sempre peçoaos meus secretários, para quetratem a nossa gente com ca-rinho e atenção”.O prefeito reforçou que agestão enfrenta momentos di-fíceis, porém se esforça diu-turnamente para fazer o me-lhor em prol do povo e da ci-dade, citando como exemplo,

a entrega do prédio do PRO-AP, totalmente reformado eequipado. “Essas novas insta-lações irão garantir aos usuá-rios o melhor atendimento eaproveitamento do programa,fico muito feliz por isso”, des-tacou.Na sequência, foi feito odesenlace da fita na placa deinauguração, entregando, ofi-cialmente, o novo PROAP àcomunidade franciscana. Cri-ado em 2010, o PROAP é umreferência para a Bahia e oBrasil no trabalho que desen-volve, voltado para o acompa-nhamento particularizado dosalunos que possuem menorrendimento na aprendizagem.Presente ao evento, o se-nhor Valter José Rocha fezquestão de declarar sua felici-dade com a entrega da novasede do PROAP.  “Meu filhoRafael Isaac é autista e gostamuito de espaço. Ele tem me-lhorado bastante com o acom-panhamento do PROAP. Ago-ra ele já está falando algumaspalavras e considero o acom-panhamento excelente”.Rafael é acompanhadopelo PROAP desde que tinha2 anos de idade. O garoto atu-almente tem 6 anos e estámatriculado na Escola Muni-cipal Frei Eliseu Eismann.Grafiteiros de Candeias participaram doFestival Bahia de Todas as Cores - BTC
Durante os 28 a 31 de março,Salvador foi sede a quinta edi-ção do Festival Internacionalde Graffiti – Bahia de Todasas Cores – BTC, o maior even-to do gênero no Norte/Nor-deste.Com o tema “Águas de Mar-ço”, o BTC encheu de cor osbairros de Plataforma, Ribei-
Artistas do Brasil e do mundo participaram da Vedição do Festival Internacional de Grafite

O secretário de Educação de São Francisco do Conde,  Marivaldo Amaral,  e oprefeito Evandro Almeida descerram a placa inaugural do PROAP

Por Sophia Mídia

ra e outras localidades da Ci-dade Baixa.A V Edição do Festival In-ternacional de Graffiti, que noano de 2018 teve Candeiascomo cidade sede, reuniu nes-te ano mais de 150 artistas detodas as partes do Brasil e doMundo, cinco deles candeen-ses.

Na V edição, três artistasde Candeias foram convida-dos a compor o evento: FábioBarata, artista visual e propo-nente do Curso de GraffitiCandeias – CGC, oferecidopela Prefeitura desde 2017,Crislane Leal (Cris Leal) eLourival Sotero (Sote), ambos,artistas revelados pelo CGC,hoje profissionais enquantoartistas visuais. Além deles, osalunos do curso de graffiti,Emanoel Santos (Emps) eMateus Santos (Shock) foramacolhidos no festival e tiverama oportunidade de expor ospensamentos nas paredes emuros da metrópole.Nas ruas de Salvador ficamo legado que pertence demo-craticamente a cada um quepode se olhar e refletir o prag-matismo da arte nos temposatuais.

Unilab vaipromover oIV Festival dasCulturasA Universidade da IntegraçãoInternacional da LusofoniaAfro-Brasileira - Unilab, vai re-alizar entre 22 a 24 de maio, oIV Festival das Cultras. As ins-crições podem ser feitas atravéshttp://www.unilab.edu.br2020até o dia 31 de março.Este ano, o concurso temcomo temas: África Sertaneja:ancestralidade africana e indí-gena na cultura nordestino, queserá realizado no período de: 22a 24 de maio de 2019. As açõesdo pré-festival ocorrem emSanto Amaro, Candeias e SãoFrancisco do Conde com parce-rias entre a UFRB e IFBA Cam-pus Santo Amaro.Mais informações podemser obtidas pelo telefone:(71)3651-8259.

Fundo de Enfrentamentoà Violência contraMulheres pode levarnome de Eva Luana
O Fundo Estadual de Enfren-tamento à Violência contra asMulheres, cuja criação já tra-mitou na Assembleia Legisla-tiva, poderá ser batizado como nome da estudante de direi-to Eva Luana, de 20 anos, quefoi vítima de uma série de vio-lência, tortura, e terror peloseu padrasto em Camaçari.Autora do projeto que indicaa criação do fundo em 2015, adeputada Fabíola Mansur re-cebeu a visita da jovem EvaLuana, em busca de apoio ins-titucional à sua luta por justi-ça. No encontro, a estudantede direito relatou o caso dehorror que sofreu ao lado damãe ao longo de oito anos,mas também de coragem esuperação a partir do momen-to em que ela decidiu enfren-tar as ameaças e denunciar aomundo o seu caso. Eva querser uma voz na luta em defesade centenas de milhares demulheres que são violentadasno Brasil diariamente e acei-tou entregar o seu nome aoque será chamado de FundoEva Luana de Enfrentamentoà Violência Contra as Mulhe-res.A parlamentar argumentaque os números na Bahia sãomotivos suficientes para quesejam estabelecidas urgente-

mente medidas para tentarreverter o quadro. Segundo oMapa da Violência, o estadobaiano é o 6º lugar no rankingnacional em casos de violên-cia contra a mulher.De acordo com a proposta,“o Fundo será um importanteinstrumento de luta para for-talecermos a política estadualde enfrentamento à violênciae o combate ao feminicídio,principalmente no momentode crise financeira. O fundopoderá receber dinheiro nãoapenas do orçamento, mastambém de doações privadas,convênios com organismosnacionais e internacionais, eseus rendimentos, para inves-tir em ações concretas, forta-lecendo a rede de serviçospara as mulheres, prestar as-sistência às vítimas, campa-nhas de prevenção, medidaspedagógicas. Além de ações deapoio ao acolhimento a mu-lheres vítimas, como as casasde abrigo, novas delegaciasespecializadas, dentre outrascoisas”, aponta Fabíola.“A aprovação deste proje-to pelo nosso governador RuiCosta é fundamental para for-talecermos as políticas para asmulheres, para alcançarmosmais resultados nesse univer-so cruel do machismo e da vi-olência, que atinge diariamen-te milhares de Evas Luanas,que hoje se tornou um íconevivo da luta feminina. Somossolidárias à história de força esuperação de Eva Luana, quenos comove mas também nosdá energia para seguirmos naluta por ela e outras garotas”,finaliza a deputada, que anun-cia a criação de uma campa-nha pela criação do Fundo EvaLuana.

A deputada Fabíola Man-sur recebeu a visita da jo-vem Eva Luana, em buscade apoio institucional àsua luta por justiça.

Fonte e Foto: Ascom/Dep. Fabiola



Edição de Abril de 2019 - Página 8 O Candeeiro PublicidadeFaculdade Regional de FilosofiaCiências e Letras de Candeias BARÃOEMPREENDIMENTOSA Barão Empreendimentos é um grupode empresas  ad-ministrado peloexperiente em-presárioWalfridoBarãoMelo Teixeira,que atua emCandeias e emtoda região nosmais diversossetores da econo-mia.Está presente na Construção Civil, nosetor de Terraplanagem, no ramo deHotelaria e na locação de máquinas eequipamentos pesados.São mais de 40 anos de bons serviçosprestados no estado da Bahia.

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-sepor ser uma das empresas mais conceituadas nosegmento de transporte na Bahia, oferecendoserviços de transportes com qualidade, conforto,segurança e respeito aos nossos clientes.Os serviços da ATT – Atlântico Transportes eTurismo atendem diversos setores, tais como:Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/out –agência de viagens; Transporte de passageiros emturismo e excursões; Feiras e congressos; Indústria efábricas; Instituições de ensino; Transporteexecutivo; Passeios programados; Motoristastreinados. Conforto, segurança, pontualidade ehigiene são componentes da garantia para atingir anossa meta, que é a sua completa satisfação.Especializada no transporte de passageiros, a ATT –Atlântico Transportes e Turismo oferece aos seusclientes e usuários sempre o que há de maismoderno  e seguro no setor, inovandoresponsavelmente, com segurança e com altaqualidade, que nos diferenciam e garantem aconfiança e o bem estar de nossos clientes, fazendoda ATT – Atlântico Transportes e Turismo uma dasempresas mais conceituadas no segmento detransporte do Estado.A ATT – Atlântico Transportes e Turismoainda oferece um serviço exclusivo para asindústrias  do Polo Petroquímico.Ouvidoria@atlanticotransportes.com.brOuvidoria - 90908845-9090PEÇAS E SERVIÇOSPARA TODAS ASMARCAS DE VEÍCULOSCorreias Industriais - Molas para Carretas e Vans - Ar Condicionado Travas ElétricasMotores e BombasMangueiras Hidráulicas -Alinhamento de BalanceamentoRua Teixeira de Freitas Esquina com a Rio deJaneiro Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Ba.TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISACOM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECERod. BA 522 - KM 06 - Fones:(71) 3602-1379 / 3116 - Candeias-BahiaLocação de Ônibus e Vans paraExcursões, Turismo e Empresas

Duas lojas para melhor servirao cliente de Candeias e Re-gião
LOUÇAS SANITÁRIAS - MASSAS - TINTAS
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONECÇÕES

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

Venha Conhecer a Quinta da Tradição,Com Produtos a Preços de CustoToda QuintaTem Surpre-sa Você Não PodePerder. Apareça!VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃOVENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICORua do Cajueiro, 121 - Centro - Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-BahiaDr. Brivaldo Valgueiro de CarvalhoCRO/BA 3130   ConvênioPETROBRASOrtodontia & ImplantesBahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - CandeiasEspírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São MateusAmazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus
AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:#Caminhões Tanque #Caminhões Munck#Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes


