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Técnicos da SETUR conhecempotencial turístico de Candeias
A Prefeitura de Candeias,por meio da Secretaria deCultura e Turismo – Secult,recebeu uma visita técnica eencontro de profissionais daSecretaria de Turismo do Es-tado – Setur, com pessoas li-gadas ao turismo no municí-pio, com objetivo de ressal-tar o potencial da cidade e oinvestimento na ordem de80 milhões de reais que seráfeito na Baía de Todos osSantos e vai beneficiar Can-deias. Visitaram o municípioo superintendente de Servi-ços Turísticos da Setur, Jor-ge Ávila, e o assessor técni-co da Setur, Divaldo Borges.Os técnicos da SETUR vi-sitaram restaurantes e pou-sadas na sede, além do San-tuário Nossa Senhora dasCandeias, Fonte dos Mila-gres, Igreja Nossa Senhorada Encarnação do Passé,restaurantes e orla do distri-to, finalizando a visita técni-ca no Distrito de Caboto.As ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, em Passé, foi um dos locais visitados pelos técnicos Página 7

Aluno da LBV conquista medalhade ouro em Campeonato Brasileirode Judô na BahiaPraticar esporte é essencialpara a saúde e o bem-estar dequalquer ser humano. Atra-vés da atividade física é pos-sível desenvolver autoconfi-ança, estimular a inclusãosocial e incentivar o respei-to. É na infância e na adoles-cência, também, que o espor-te se torna um importante ali-ado para desenvolver meni-nos e meninas e despertarseus talentos.Por meio do esporte, aLegião da Boa Vontade (LBV)incentiva crianças e jovens adesenvolverem seus talen- Página 4
Jorão Pacheco é atendido pela LBV do Rio de Janeiro

Jair Cardoso lançou seulivro “Entre as Leis e asLetras” em Belém

tos, muitas vezes encobertospelas dificuldades nas comu- nidades em que vivem.

A convite da Fundação Cultu-ral do Estado do Pará, o pro-fessor, advogado, historiadore escritor candeense, Jair Car-doso dos Santos, lançou no úl-timo dia 22 de abril, na biblio-teca Pública Artur Viana, quefica no 3º andar do Centur, nobairro de Nazaré, em Belém, oseu mais recente trabalho li-terário, o consagrado livro“Entre as Leis e as Letras” –Escrevivências IdentitáriasNegras de Luiz Gama.Escritor candeenseJair Cardoso dos Santos Página 6

Praça dos Gays,em Madre deDeus, é alvo devandalismoInaugurada no último dia 08,a Praça dos Gays já foi alvo devandalismo em alguns equipa-mentos. Já foram arrancadasplantas e derrubados galhos eobjetos de iluminação tambémsofreram ações de vândalos.Dois refletores de cor rosa fo-

AudiênciaPública naCâmara deVereadoresde Candeiasdiscutiu oscuidados como MeioAmbiente

A Câmara Municipal de Can-deias realizou, no último dia25 de abril, uma audiênciaPública para discutir os cui-dados referentes ao MeioAmbiente no município, quepossui um grande parqueindustrial, onde várias em-presas são acusadas de po-luir o ar da cidade.O evento foi uma propo-sição do vereador IrmãoGerson

A presidente da CâmaraMunicipal,  vereadoraLucimeire Magalhães,comandou a sessãoespecial
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Candeias tem limitesterritoriais redefinidos

O município de Candeiasconquistou uma área de600.000m² após aprovaçãode quatro projetos de lei, quetramitavam na AssembleiaLegislativa da Bahia desde2016, para redefinição dos

limites de 48 municípios doEstado.Entre os municípios daRegião Metropolitana quetiveram os limites redefinidosestão Candeias, Simões Filhoe Madre de Deus.

Candeias vista do alto pelo fotógrafo Abdias Alves

Serviço doCrediBahiaestá sendodisponibilizadona SEDEC de SãoF. do CondeA Prefeitura de São Franciscodo Conde, através da Secreta-ria Municipal de Desenvolvi-mento Econômico (SEDEC),está disponibilizando o servi-ço do CrediBahia. O atendi-mento é realizado de segundaa sexta-feira, das 08h às 14h,na Sala do Empreendedor, lo-calizado na sede da secretaria,situada na Rua Raimundo Ri-beiro, Centro do município.O CrediBahia se trata de umprograma de microcrédito doestado - uma iniciativa do Go-verno da Bahia, através da Se-cretaria do Trabalho, Emprego,Renda e Esporte – SETRE e daAgência de Fomento do Estadoda Bahia S.A - DESENBAHIA,em parceria com o Serviço Bra-sileiro de Apoio às Micro e Pe-quenas Empresas - SEBRAE e asprefeituras municipais. É uminstrumento de desenvolvi-mento territorial, que visa am-pliar a geração de emprego erenda, a partir do apoio ao tra-balho desenvolvido pelos em-preendedores individuais, gru-pos de produção, associaçõesprodutivas e cooperativas deprodução que não têm acessoàs vias de crédito usuais.

Inscrições para eleição do Conselho por o Conselho Tutelar doLeia ainda nesta Edição

Prefeito Pitágoras Ibiapina anuncia asatrações do São João 2019 de Candeias

O Prefeito Pitagoras Ibiapina reuniu a imprensa localpara a nunciar as novidades do Arraiá do Aconchego

Numa coletiva de imprensa,realizada no último dia 17 dejunho, o prefeito de Candei-as, Pitagoras Ibiapina, anun-ciou as novidades para a re-alização do São João dacidade.A terceira edição do‘Arraiá do Aconchego’ vaicontar com quatro dias demuito arrasta-pé, forró ele-trônico e pagode para a ale-gria dos candeenses e turis-tas.Já estão confirmadas aspresenças de Saia Rodada eDevinho Novaes; JeanneLima e Ferrugem;  bandaMagnificos e Leo Santanna.
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Cultura da Insensibilidade
Às vezes exigimos boa colheita de uma plan-tação que nós mesmos infestamos de pra-gas. Sempre cobramos algo dos outros, masesquecemos de reconhecer que precisamosfazer também a nossa parte. Exigimos comveemência nossos direitos, mas quase sem-pre somos relapsos no cumprimento dosnossos deveres.E um dos deveres que devemos ter comoprioridade é fazer com que o mundo sejamelhor para as futuras gerações. É necessário que deixemosnossa marca no mundo, e que esta seja positiva. Porém, geral-mente acontece o oposto: não percebemos ou valorizamos ador alheia; evitamos o contato físico e prezamos mais pela re-lação virtual; escolhemos um candidato que possa nos benefi-ciar individualmente, e não pelo projeto de alcance coletivo;falamos mais e ouvimos menos; vivemos sob o mesmo teto,mas não nos comunicamos; além de várias outras característi-cas da nossa era que podemos nomeá-la de cultura da insensi-bilidade.A palavra sensibilidade vem do latim Sentire, que significa“sentir”, “perceber”. Quando somos insensíveis é porque nãoestamos sentindo ou percebendo o sofrimento do outro serhumano como nós. E, consequentemente, nossas crianças es-tão deixando de aprender valores essenciais: o cuidado, a afe-tividade, a sensibilidade, a empatia… e buscando consolo maisna tela de um celular do que no colo da mãe.Muitas vezes nossa insensibilidade está tão arraigada queagimos automaticamente. Ao invés de ajudar uma pessoa asobreviver, contribuímos para jogar a última pá de terra sobreseu corpo. Quantas pessoas, de maneira sensacionalista, vibramde prazer ao se deparar com um acidente ou crime e faz ques-tão de filmar e compartilhar com outras pessoas? A chamadade emergência para socorrer a vítima geralmente vem em se-gundo plano. Quantos dão audiência diariamente a canais denotícias que fazem questão de mostrar as desgraças que aco-metem as pessoas? Quantos, mesmo sabendo que sua atitudepoderia evitar grandes malefícios coletivos, preferem ser cúm-plices de comportamentos criminosos para se beneficiar?Quantas pessoas prejudicam colegas de trabalhos para se pro-mover, mesmo estando consciente que o desemprego do cole-ga vai prejudicar a família e os filhos que dependem do traba-lho do pai para sobreviver?Precisamos combater esses males da insensibilidade diari-amente, agindo com o outro da mesma forma que queremosser tratados. Mesmo que não sejamos reconhecidos por isso,somos responsáveis e devemos contribuir na construção de ummundo melhor, principalmente para nossas crianças. Certa vez,aconteceu um acidente e o médico demorou para atender opaciente que estava precisando urgentemente dos primeirossocorros; mas o que ele não sabia era que aquela vítima, queacabara morrendo por omissão de socorro, era seu filho quetinha sofrido um acidente na estrada. Portanto, o mal não estáatrelado às grandes guerras, mas na nossa insensibilidade plan-tada no dia a dia contra o outro. Então, pensemos: será queseríamos capazes de compartilhar nas redes sociais o vídeo deuma desgraça, da qual as vítimas fossem nossos parentes?

Por Vladimir NascimentoOrigem espiritual da Profecia
Em minha obra Os mortos não mor-rem, transcrevo estudos abalizados erelatos interessantíssimos sobre a re-alidade da vida após o fenômeno cha-mado morte... Todavia, é necessáriotambém refletirmos sobre alguns des-dobramentos morais desse saber es-piritual que Jesus, o Divino Ressusci-tado, nos oferece para conduzirmosbem nossos destinos. Afinal, quando não nos prepara-mos convenientemente, a morte se torna um grande sus-to. Daí a nossa preocupação em dialogar com todos osque me honram com a leitura e lhes apresentar tantosfatos que, durante milênios, evidenciam a sobrevivênciada Alma e a Natureza Espiritual desse fenômeno.O saudoso proclamador da Religião de Deus, do Cris-to e do Espírito Santo, Alziro Zarur (1914-1979), assegu-rava que “não há morte em nenhum ponto do Universo”.Você quer desaparecer, ficar separado dos entes que-ridos para todo o sempre? Acredito que não!No segundo volume da série literária “O Apocalipsede Jesus para os Simples de Coração”, a obra As Profeci-as sem Mistério (1998), novamente registrei esta minhaassertiva: Os mortos não morrem!, mesmo os Irmãosateus-materialistas*. Não se pode analisar a Palavra doCriador menoscabando qualquer de Suas criaturas, in-cluídas as espirituais.Ademais, de onde vêm os alertamentos sobre a gravi-dade do instante pelo qual passa a Terra? Justamente doMundo Espiritual, a moradia dos Invisíveis, conforme nosrevela o Apocalipse, do Profeta Divino, Jesus, logo nocapítulo primeiro, versículos iniciais: “Revelação de Je-sus Cristo, que Deus Lhe deu para mostrar aos Seus ser-vos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele,enviando-as por intermédio do Seu Anjo, notificou aoSeu servo João, o qual atestou a Palavra de Deus e otestemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu”.(Apocalipse, 1:1 e 2)O que pensa você, prezada leitora, amigo leitor, quesejam os Anjos (que surgem tantas vezes na Bíblia Sa-grada) senão Almas? É imprescindível saber de onde vi-emos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremosapós o inafastável fenômeno da morte.O Sol da Caridade, JesusDiante da imensidão dos Universos de Deus, os ideaisde vaidade e de domínio humanos não possuemfuturo.Ao serem atravessadas as águas do “rio da morte”,desfazem-se as quimeras de uma Ciência quando sementranhas, bem como os terrores de crenças quandocarregadas de preconceitos e intolerâncias, além detodo espírito de concorrência desalmada e do

conceito bélico, que separam as pátrias. Isso até queo Sol da Caridade, que é Jesus, espante as trevas daignorância insolente e, abrindo a visão espiritual dosseres humanos, faça-os inferir que apenas o exercíciodas Divinas Leis da Fraternidade Ecumênica e daSolidariedade Social trará Paz à Terra. Nesse tempo,o ensino sublime do Evangelho-Apocalipse do MestreAmado terá finalmente acalmado os corações, queencontrarão no Regaço de Deus o descanso para osseus Espíritos desorientados. É a época tão almejadapor todos os missionários do Bem, momento em quea humanidade terá entendido que de nada adiantailustrar a mente, se o coração for esquecido e que édelírio completo desejar o progresso da sociedade,se os princípios da confiança e do respeito forem avisrara nas relações interpessoais.Admoesta o Professor Celeste: “De que adianta aohomem conquistar o mundo inteiro e perder a suaAlma?” (Boa Nova de Jesus, consoante Marcos,8:36).Fundamental e sábia reflexão do Rabi da Galileia,uma vez que não ansiamos percorrer caminhosequivocados, que inevitavelmente resultarão emretrocesso, em virtude de nossa indiferença aoconhecimento do Espírito — que não está jungido àreligião ou à irreligião de quem quer que seja. Daíser o lema da Legião da Boa Vontade (LBV), há tantoproclamado, promover Desenvolvimento Social eSustentável, Educação e Cultura, Arte e Esporte, comEspiritualidade Ecumênica, para que hajaConsciência Socioambiental, Alimentação,Segurança, Saúde e Trabalho para todos, no despertardo Cidadão Planetário.E aqui reforço a expressão Espiritualidade (Ecumênica, porquanto esta é o berço dos maisgenerosos valores que nascem da Alma, a morada dasemoções e do raciocínio iluminado pela intuição, aambiência que abrange tudo o que transcende aocampo comum da matéria e provém da sensibilidadehumana sublimada, a exemplo da Verdade, daJustiça, da Misericórdia, da Ética, da Honestidade,da Generosidade, do Amor Fraterno.Ora, que as mais elevadas aspirações, que carregamosem nosso íntimo esclarecido, possam expandir oshorizontes do pensamento e consigam com espíritode iniciativa e com criatividade enfrentar os gravesdesafios mundiais de nosso tempo, traduzindo-se emresultados efetivos que beneficiem toda ahumanidade, que, unida, insiste em sobreviver àsmais borrascosas situações.

Progressista se fortalece na RMS
Com a filiação do prefeito Je-ferson Andrade, de Madre deDeus, ao Progressista (PP), opartido do vice-governadorJoão Leão se fortalece na Re-gião Metropolitana de Salva-dor e passa a contar com trêsimportantes prefeituras, quejuntas arrecadam quase 100milhões de reais por mês.Além de Madre de Deus, oProgressista já comandava osmunicípios de Candeias (Pitá-goras Ibiapina) e São Francis-co do Conde (Evandro Almei-da).Na solenidade de filiaçãoao PP, Jeferson Andrade res-saltou que ao ingressar noProgressista “tenho a clarezaque estou no lugar certo paranovos horizontes”. Ele tam-bém frisou que o governadorRui Costa e o vice João Leão,“independente de filiação par-tidária, sempre trouxeram be-nesses para a população deMadre de Deus”

A filiação de Jeferson Andrade ao PP foi concorridaCom o ingresso de Jefer-son, o PP é o partido que de-tém o maior número de pre-feituras da RMS, seguido doDEM, que administra Salva-dor (ACM Neto) e Camaçari(Elinaldo Araujo); PT, com osmunicípios de Lauro de Frei-tas (Moema Gramacho) e DiasD’ávila (Jussara Márcia);PSDB, com as prefeituras de

Mata de São João (MarceloOliveira) e Pojuca (Duda Lei-te); PMDB, que comanda osmunicípios de Simões Filho(Diógenes Tolentino-Dinha) eVera Cruz (Vinicius Marques);além de PSD e PDT, com asprefeituras de São Sebastiãodo Passé (Breno Konrad) eItaparica (Marlylda Barbuda)respectivamente.

Preparandoo retorno

A ex-vereadora Rose Queiroz,de Madre de Deus, que jácumpriu três mandatos naCâmara Municipal do municí-pio, e foi candidata a vice-pre-feita nas eleições passadas,está preparando o seu retor-no.De acordo com Carlos An-tônio, principal assessor daex-vereadora, mesmo fora daCâmara de Vereadores, Rosecontinua fazendo o seu traba-lha político/social. “Ela nãopara, está sendo fazendo reu-niões com as lideranças polí-ticas”, diz Carlos, que acredi-ta na volta de Rose ao Legis-lativo de Madre de Deus.

Isidorio criticaBolsonaroO deputado federal PastorSargento Isidório (Avante)usou, no mês passado, aTribuna da Câmara dosDeputados, para criticar opresidente Jair Bolsonaro.“O nosso Presidente ficavacilando em momentos,deixando o inimigo tentarfrustrar o projeto para o qualo povo o convocou. Ele seofereceu para ser Presidente,o povo o elegeu, e, depois, elediz que não nasceu para serPresidente, que nasceu paraser militar”, afirmou odeputado candeense.O Pastor Sargento Isidóriofoi o deputado federal maisvotado da Bahia, alcançandoa espetacular vitória nas urnascom exatos 323.264 votos. Eleestá cumprindo o seu primeiromandato de deputado federal,depois de ser eleito 3 vezespara a Assemblei Legislativado Estado.

A Ex-vereadora RoseQueiroz quer voltar aolegislativo madredeusense
O vereador Diego Maia (PR),o mais jovem da atual legisla-tura na Câmara de Candeias,teve o seu Projeto de Lei 030/2019, que torna de utilidadepública a Associação de Pais eAmigos Autistas de Candeias(APAAC), aprovado por unani-midade por seus pares, na ses-são do último dia 16 de maio.A APPAC foi criada em2017 com o objetivo de dar vi-sibilidade para um problemade afeta dezenas de crianças ejovens de Candeias: o autismo.Atualmente a entidade atendea cerca de 80 crianças do mu-nicípio.O vereador Diego Maia es-pera que o prefeito PitagorasIbiapina sancione a Lei o maisrápido possível, para que aAPAAC possa ser beneficiada eas crianças possa ter melhoratendimento.

Maia beneficiaautistas

Vereador Diego Maia



BOA MÚSICA  Tendo acompanhado, até 1993, shows e gravações de artistas comoIvan Lins, Hermeto Pascoal, Lulu Santos e Heróis da Resistência, dentre outros, bateristacarioca lança novo CD, marcadamente jazzístico e brasileiro, na contramão do”JAM”,lançado no ano passado com pegada jazz rockAlfredo Dias Gomes lança SOLAR, seu 11ºdisco solo, totalmente autoral e inédito
Pode-se afirmar, com absolu-ta certeza, que Alfredo DiasGomes é, no mínimo, um mú-sico realizado e (bastante!)inquieto. O filho baterista deJanete Clair e Dias Gomes al-cança a marca de onze discossolos, lançando agora o CD“Solar”, gravado em seu pró-prio estúdio, na Lagoa, nasplataformas digitais - downlo-ad e streaming no iTunes,Spotify, Napster e CD Baby –e em CD físico. Desta vez, obaterista carioca surpreendereunindo oito faixas autoraise inéditas, revelando-se umexímio compositor tambémnas harmonias mais brasilei-ras, regionais. Aliás, “Solar” éjustamente o oposto do queAlfredo Dias Gomes apresen-tou em “Jam” - lançado no anopassado e muito bem recebi-do pelo público – um discoagressivo, com o característi-co volume do jazz rock. Im-portante ressaltar que, aindaem 2018, o baterista lançou,também nas plataformas digi-tais, o CD “Ecos”, um resgatede gravações realizadas em2000.Tendo iniciado sua carrei-ra com Hermeto Pascoal, comquem gravou o icônico “Cére-bro Magnético”, e, posterior-mente, acompanhando e gra-vando com Sérgio Dias, LuluSantos, Kid Abelha, dentremuitos outros, foi a partir de1993, ao se desligar da bandade Ivan Lins, que o bateristadecidiu se dedicar aos própri-os projetos e realizar-se tam-bém enquanto compositor eentusiasmado virtuose dasbaquetas. O CD “Solar” nãoapenas ressalta tais motiva-ções embrionárias, assimcomo revela um lado mais“brasileiro”: “quando comeceia compor esse novo trabalho,pensei numa proposta dife-rente: decidi tocar, além dabateria, os teclados e os bai-

xos do disco, dando ênfase àforma como crio minhas com-posições. Adicionei somenteum solista, meu grande ami-go e super instrumentista Wi-dor Santiago, no sax tenor, saxsoprano e flauta. “Solar” é umdisco autoral e nele misturoritmos e melodias brasileirascom jazz e jazz-fusion”, afirmao músico.A jornada começa com “Vi-ajante”, composta em 1980 apedido da própria mãe, Jane-te Clair: “minha mãe me pe-diu uma música para um per-sonagem de uma novela - Co-ração Alado (1980/81), sobreum nordestino que vinha ga-nhar a vida no Rio de Janeiro,interpretado por Tarcísio Mei-ra. Nessa época, eu tocava nabanda do Hermeto Pascoal eestava ‘respirando’ músicabrasileira, então compus paraa trilha sonora da novela obaião “Viajante”, gravado peloDominguinhos. Agora, grava-do em versão instrumentalinédita”, revela o baterista.Música que dá nome ao disco,“Solar” foi composta em 7/4,com pegada pesada de bateria

e melodia abrasileirada. Já“Trilhando” traz o andamen-to rápido do Jazz, o caracte-rístico “walking bass”. Em“Corais”, o baterista apresen-ta seu lado mais doce e suave,com uma balada de melodiabem brasileira. Em “Smoky”,um jazz climático traz a bate-ria participando da melodia,dobrando juntamente com osax. Outro grande momentodo disco, a faixa “El Toreador”– composta por Alfredo DiasGomes em 1993 para a trilhasonora da peça teatral de mes-mo nome, escrita por sua mãe– traz tinturas hibéricas, for-temente espanholada. Já “AltaTensão” é fusion inédito, comclima tenso e destaque, no fi-nal, para a bateria bem solta eimprovisada. De nome suges-tivo, a última faixa “Finale”continua na atmosfera fusion,terminando com duo de bate-ria e sax em ritmo de samba.ALFREDO DIAS GOMESNascido no Rio de Janeiro,em 1960, Alfredo Dias Gomesestreou profissionalmente naMúsica instrumental aos 18

anos, tocando na banda deHermeto Pascoal. Gravou odisco “Cérebro Magnético” etocou em inúmeros shows,com destaque para o II Festi-val de Jazz de São Paulo e oRio Monterrey Festival.  Alfre-do tocou e gravou com gran-des nomes da música instru-mental como Márcio Montar-royos, Ricardo Silveira, Torcu-ato Mariano, Arthur Maia,Nico Assumpção, GuilhermeDias Gomes, Luizão Maia, en-tre outros.  Na MPB e no Rock,tocou com Ivan Lins, partici-pou do grupo Heróis da Resis-tência, tocou e gravou comLulu Santos, Ritchie, Kid Abe-lha e Sergio Dias, entre outros.Completam sua discogra-fia os CDs ECOS (2018), JAM(2018), Tributo a Don Alias(2017), Pulse (2016), LookingBack (2015), Corona Borealis(2010), Groove (2005), At-mosfera (1996, com participa-ções de Frank Gambale e Do-minic Miller); Alfredo DiasGomes (1991, com a participa-ção especial de Ivan Lins) e osingle Serviço Secreto, de1985.

O carioca Alfredo Dias Gomes estreou profissionalmente na Música ins-trumental aos 18 anos, tocando na banda de Hermeto Pascoal

Alunos da Escola Ubaldo Carvalho,em Candeias, têm aula sobreSegurança no Trânsito 
A segurança no trânsito é deextrema importância em to-das as esferas da sociedade, eé por conta disso que a Prefei-tura de Candeias, por meio daSecretaria de Trânsito eTransportes – SMTT continualevando para os estudantes dapré-escola, fundamental 1 efundamental 2, das Escolaspúblicas e privadas do muni-cípio aulas de Educação parao Trânsito. No último dia  15de abril, a equipe de Educaçãopara o Trânsito, compostapelo Diretor Edmar MarinhoJunior, Carla Simone e AlineNepomuceno, iniciou as aulasde 2019 na Escola Ubaldo Car-valho, no distrito de Boca daMata.Foi por meio de vídeoseducativos sobre o trânsito,música e informações que aequipe de educação para o

Jeferson Andrade, prefeito de Madre deDeus, filia-se ao Partido Progressista

Em ato realizado no últimodia 06 de maio, o prefeito deMadre de Deus, Jeferson An-drade, filiou-se ao PP. O even-to ocorreu na sede do partido,na Avenida Paralela, e contoucom a presença de diversas li-deranças progressistas naBahia, parlamentares e lide-ranças políticas de Madre deDeus.No ato, Jeferson Andraderessaltou que ao ingressar no

dente de filiação partidária,sempre trouxeram benessespara a população de Madre deDeus”. Sobre a sucessão mu-nicipal em Madre de Deus,salientou que “nosso maiorlegado na cidade são os me-lhores índices de educação,saúde  e segurança da Bahia”.O vice-governador JoãoLeão enviou uma mensagemressaltando que “Jeferson An-drade tem uma história com o

PP e deputado federal CláudioCajado, ressaltou que “o in-gresso de Jeferson Andradeno PP fortalece a nossa alian-ça. O prefeito de Madre deDeus é uma referência comogestor público e vai contribuircom o PP, que agora abraçaeste político talentoso”.Já o deputado estadualNiltinho afirmou que “ estegrupo político está unido parao pleito municipal do próximo

um bancada de quatro depu-tados federais na Bahia e 10 dedeputados estaduais do parti-do que ingressa” .Já o secretário-geral do PPna Bahia, Jabes Ribeiro, res-saltou o trabalho de prospec-ção de empresas que está sen-do realizado por Jeferson An-drade em Madre de Deus. “Eletem lutado muito pela geraçãode empregos  na região e é umpromissor quadro político”,frisou.O evento também contoucom a presença do deputadoestadual Zé Cocar,vereadoresMarden Lessa (PCdoB), Cláu-dia Copque (PSB), AnselmoDuarte (DEM) e Renato Mar-tins (PSD).  Também prestigi-aram o evento secretáriosmunicipais e presidentes lo-cais de outros partidos.PerfilJeferson Andrade é gradu-ado em Comunicação Socialcom duas especializações emGestão Pública e atualmentefrequenta o curso de SmartCities do Instituto Europeu deDesign.

O prefeito Jeferson Andrade exibe a ficha de filiação ao Partido Progressista

de se proteger e proteger osoutros, além de incentiva-losa transformar o conhecimen-to adquirido em sala de aulaem ação.Para a professora dos alu-nos do 2º ano, Edelsineide Ba-tista, a aula dada por profissi-onais do Trânsito ajuda mui-to os alunos que acabam le-vando as instruções queaprendeu para casa.Como Edelsineide, a dire-tora da escola, Denilza de Oli-veira, também enfatizou o be-nefício da ação dos profissio-nais do trânsito. “A escola estásituada as margens da BR324,uma avenida muito movimen-tada e com as aulas eles têmnoção dos perigos do trânsitoe até chamam a atenção  dequem está cometendo algumadas infrações comentadas pelaequipe de trânsito”, disse De-nilza.O Diretor de Educaçãopara o Trânsito, Edmar Juni-or, explicou sobre os métodosutilizados para levar conheci-mento para os alunos e daadesão das escolas ao projetoque os ensina, de forma lúdi-

Arraiá do Aconchego vaicontar com atraçõesnacionais, pratas da casae muito forró pé de Serra
A Prefeitura de Candeias lançouoficialmente nesta sexta-feira,17, a programação do “Arraiá doAconchego 2019” com grandesatrações nacionais, pratas dacasa e forró pé de serra, pois aterra do trabalho também seráreconhecida como a terra quevaloriza o turismo e a cultura. A terceira edição do ‘Arraiá doAconchego’ vai contar com qua-tro dias de muito arrasta-pé,forró eletrônico, pagode para aalegria dos candeenses e turis-tas. Grandes atrações nacionaise locais farão a tão esperada fes-ta, sendo que neste ano a Pre-feitura está trazendo no dia 21de junho Saia Rodada e Devi-nho Novaes. Já no dia 22, Je-anne Lima e Ferrugem. No dia23 de junho sobem ao palco abanda Magnificos e Leo Santan-na. As atrações do dia 24 de ju-nho ainda não foram fechadas. Que o São João é a festa po-pular mais esperada e queridado Nordeste ninguém tem dú-vida. Por isso, visando o resga-te das tradições juninas no mu-nicípio, é que Prefeitura de Can-deias vai realizar mais uma vezos festejos juninos, sendo umdos eventos mais importantesdo calendário cultural do Nor-deste e responsável por atrairmilhares de turistas todos osanos. A chegada deles movi-menta e aquece a economia daregião, gerando milhares deempregos diretos e indiretos.Este ano, o evento será rea-lizado no Centro de Abasteci-mento e terá como diferencialo resgate da cultura das quadri-lhas juninas do município, como I Concurso de Quadrilhas Ju-ninas com o tema “Cidade dasLuzes”. A grande final do con-curso será no dia 16 de junho. ASecretaria de Cultura tambémirá promover, pelo segundoano, o concurso da rua maisbonita e decorada da cidade,como forma de incentivar aconvivência dos moradores.Abrindo também inscriçõespara que os blocos juninos tam-bém possam participar destagrande festa.Com intuito de fazer do SãoJoão também uma festa solidá-

ria o ingresso será um quilo dealimento não perecível por diae o arrecado vai ser destinadoas famílias em situação de vul-nerabilidade social. Para receber as atrações emilhares de pessoas, todo o cen-tro da cidade estará recebendodecoração com bandeirolas,portais, bonecos gigantes, ba-lões, fogueiras cenográficas e ocantinho da tradição que é umespaço alternativo que vai ani-mar o circuito com atrativoscomo: barraca do beijo, barra-ca da pescaria, tiro ao alvo, ba-res, restaurantes, além de con-tar com camarotes privadoscom mais atrações artísticas.Com isso, comerciantes,vendedores informais, dono depousadas e todos os demais se-tores saem ganhando. De acordo com o prefeito,Pitágoras Ibiapina, o ‘Arraiá doAconchego’ ajuda na difusão epromoção da cultura local, mo-bilizando também o comércio,ajudando positivamente a eco-nomia da cidade. “Manter o SãoJoão em Candeias é muito maisdo que ter uma festa popular nacidade. É dar ao povo oportu-nidade de conhecer outras cul-turas e a importância de man-ter as tradições em evidenciaalém de fomentar a economiano município”. afirmou.  A Pre-feitura estará antecipando o sa-lário dos servidores do mês dejunho, o que contribui para oaquecimento do comércio local.

Cartaz do Evento



Aluno da LBV conquista medalha de ouro emCampeonato Brasileiro de Judô na Bahia
Praticar esporte é essencialpara a saúde e o bem-estarde qualquer ser humano.Através da atividade física épossível desenvolver auto-confiança, estimular a inclu-são social e incentivar o res-peito. É na infância e na ado-lescência, também, que oesporte se torna um impor-tante aliado para desenvol-ver meninos e meninas edespertar seus talentos.  Foio que aconteceu com o jo-vem judoca, João Pacheco,de 12 anos, atendido pelaLBV no Rio de Janeiro. O atle-ta que já é considerado umapromessa para o judô brasi-leiro, vem colecionandoconquistas. No último dia 14de abril, ele teve mais umavitória: tornou-se medalhade ouro no Campeonato Bra-sileiro Região III. A compe-tição aconteceu no CentroPan-Americano de Judô lo-calizado na Praia de Ipitan-ga, em Lauro de Freitas/BA.O Campeonato é referên-cia para o esporte pois pos-sui os principais atletas dopaís. Para esses jovens, é

uma oportunidade de seconsagrarem e conseguiremvaga nas principais seleções.Entendendo a competiçãoJoão é faixa laranja ecompetiu na categoria peso60kg. Na categoria, foramcinco atletas competindo.De acordo com as regras, to-dos deveriam revezar emluta, competindo um contrao outro. Pacheco teve trêsvitorias por ippon (quandoo adversário cai de costas ouquando ele é imobilizado por20 segundos no chão). Esseresultado fez com que o jo-vem judoca ocupasse o lugarmais alto no pódio.  Para o coordenador de es-portes da LBV- RJ, Sérgio Eu-zébio, que também acompa-nhou o jovem na sua passa-gem pela Bahia, a vitória deJoão já havia sido conquista-da desde o início do ano. “Essamedalha de ouro ele conse-guiu desde janeiro, quandoretornou aos treinos. Ele pas-sou quase oito meses afasta-do por causa de uma contu-são no joelho. Nós achamos

que ele não ia retornar aostreinos, que ficaria com medode se machucar novamente,mas ele é guerreiro, se supe-rou e voltou. Então cada trei-no que ele concluía, era umamedalha de ouro para ele”,completou. Quando pergun-tado sobre o que essa vitóriarepresentou, Euzébio abai-xou a cabeça, ficou em silên-cio por alguns segundos eemocionado respondeu: “Es-tou sem palavras. A gentepassou e passa por muitas si-tuações, foi tudo muito difí-cil. Tem muita gente torcen-do, a responsabilidade ficamaior, a tensão fica maior,mas graças a Deus deu tudocerto”.Essa foi a primeira compe-tição do atleta, depois de terficado afastado. Diante das di-ficuldades do retorno, o garo-to vinha sendo preparadotambém para um resultadonão tão favorável para ele. “Eusempre converso muito comele. Faço questão de dizer queele já um vencedor por estarcompetindo. Ele sabe que in-dependente de ganhar meda-

lha ou não, precisa lutar, temque dar o melhor de si”, res-saltou o coordenador. História de vidaJoão é aluno do CentroEducacional da Legião daBoa Vontade (LBV), no Riode Janeiro/RJ. Desde 2011o seu talento foi notado peloprofessor de judô da LBV,Vinícius Azevedo. “’Ele sem-pre se destacou pela estatu-ra e pelo talento no esporte”.João já é considerado umexemplo para os outros alu-nos da escola. “Uma profes-sora da Unidade estava dan-do aula para as crianças eperguntou para eles o quequeriam ser no futuro. Foiunânime, disseram que que-riam ser igual ao João, dedi-cado, que se esforça e lutabem”, contou Vinicius.Esporte como aliado daeducaçãoPor meio da campanha“Esporte é Vida, não violên-cia!”, a Legião da Boa Vonta-de utiliza o esporte como fer-ramenta para estimular cri-

anças e jovens a desenvolve-rem suas competências, ha-bilidades cognitivas, auxili-ar no relacionamento inter-pessoal e colaborar com acapacidade de desenvolveraptidões e talentos. Todas osalunos da escola da LBV-RJfazem atividades esportivase mediante a disciplina, ren-dimento escolar e a evoluçãonas atividades esportivas, osalunos passam a fazer parteda equipe de alto rendimen-to, que são as equipes quedisputam as competições noRio de Janeiro e fora do es-tado. “Damos suporte paraque as crianças descubramnovas habilidades. Não queeles vão sair atletas, se sairserá ótimo, mas o que que-remos para eles é uma pro-fissão, que aprendam valo-res, que eles se tornem cida-dãos de bem, dignos queconstituam suas próprias fa-mílias, lutando sempre pelosseus ideais. Se conseguimosobservar isso nas crianças,é sinal de que o nosso objeti-vo foi alcançado”, finalizouEuzébio.

Na Bahia a LBV desenvol-ve atividades esportivas emsuas unidades localizadasnas cidades de Itabuna, Lau-ro de Freitas e Salvador. In-formações (71) 3234-9333.Fonte e Foto: ASCOM/LBV

Fonte e Foto:ASCOM/PMC

João é aluno do CentroEducacional da Legiãoda Boa Vontade (LBV),no Rio de Janeiro/RJ

A deputada Fabíola Mansur(PSB) reagiu à decisão do pre-sidente Jair Bolsonaro, queassinou um decreto que visaacabar com os fóruns, conse-lhos, comissões, grupos, jun-tas, e qualquer tipo de colegi-ado de participação popularno âmbito da administraçãopública federal, direta e indi-reta. É o fim do controle soci-al, que é garantido constitu-cionalmente. O decreto dizque a medida é para contro-lar a “proliferação” por meioda “extinção em massa” decolegiados criados antes doinício da sua gestão. Cerca de700 conselhos serão analisa-dos pelo governo federal nospróximos 60 dias. Segundodeclarações dadas pelo minis-tro da Casa Civil, Onyx Loren-zoni, nesta quinta-feira (11),desse total, apenas 50 devempermanecer.A deputada estadual Fabi-ola Mansur criticou a medida,considerada absurda e anti-democrática. A parlamentarentende como fundamentalque os fóruns e conselhos per-maneçam ativos e presentes.“Eles traduzem no dia a dia asdiretrizes da nossa Constitui-ção, a exemplo da lei que ins-tituiu o Sistema Único de Saú-de (SUS), o Sistema Único daAssistência Social, a Lei da Se-gurança Alimentar, o Estatu-to da Criança e do Adolescen-te, o Estatuto do Idoso e daIgualdade Racial, e tambémna Educação e Cultura, todas

essas leis necessitam dos con-selhos para formularem aspolíticas públicas”, informou.O governo argumenta quea extinção dos conselhos vaigarantir economia para a má-quina pública. A parlamentarlembrou que os conselheirosnão recebem nenhuma remu-neração, “precisam apenas deapoio dos ministérios a quesão ligados para que tenhama infraestrutura mínima paraa realização de reuniões e con-ferências”, disse.Os conselhos são formadospor representantes da socie-dade civil e do governo e sãoresponsáveis pelas diretrizesde políticas públicas voltadaspara diversos setores.“Os colegiados são indis-pensáveis à formulação depolíticas públicas. Democra-cia não se revoga por decre-to. E acrescenta: Bolsonaro édemolidor dos avanços e con-quistas democráticas. Numasó canetada acaba com atransparência e fere de mortea democracia participativa.Os conselhos são eleitos pelapopulação e são necessáriospara garantir a fiscalização eo controle social. Foi um ‘re-vogaço’ antidemocrático queatinge o controle social nasdecisões e investimentos emsaúde, educação, cultura, in-clusão de pessoas com defici-ência e vários segmentos im-portantes no país. Um absur-do”, finaliza Fabíola Mansur.Fonte: Ascom/Dep. Fabíola

Fabíola reage a canetada deBolsonaro. “Democracia nãose revoga por decreto” 
A Câmara Municipal de Can-deias realizou, no último dia25 de abril, uma audiênciaPública para discutir os cui-dados referentes ao MeioAmbiente no município, quepossui um grande parque in-dustrial, onde várias empre-sas são acusadas de poluir oar da cidade.O evento foi uma proposi-ção do vereador Irmão Ger-son e contou com a participa-ção de alguns Vereadores; dosecretário de Meio Ambientede Candeias, Toni Gleidson; devários profissionais da SEMA(Secretaria Municipal do MeioAmbiente), como a Engenhei-ra Ambiental Maiara Andra-de, a Geóloga Caroline Nova-es, a Bióloga Carine Nunes e aFiscal do uso do solo e doMeio Ambiente, Nilbete Cos-ta. O Gerente do Escritório daEmbasa em Candeias, BrunoCalado, também participouda Audiência Pública e defen-deu o uso consciente da água.Durante a audiência foramabordados assuntos de inte-resse geral, como o cuidadocom a água, com os rios, a po-luição sonora e outros temasrelacionados com a conserva-ção do meio ambiente.O titular da SEMA, ToniGleidson, falou sobre algu-mas ações que estão sendo

Audiência Pública na Câmara deCandeias discutiu os cuidadoscom o Meio Ambiente

O  titular da SEMA, Toni Gleison, discursou no evento

Praça dos Gays, em Madre de Deus, é alvo de vandalismo
Inaugurada no último dia 08,a Praça dos Gays já foi alvo devandalismo em alguns equi-pamentos. Já foram arranca-das plantas e derrubados ga-lhos e objetos de iluminaçãotambém sofreram ações devândalos. Dois refletores decor rosa foram destruídos e oprejuízo ao erário público foino valor R$ 2.200,00. Com adestruição das plantas, o pre-juízo foi de RS 2.500,00.“É como eu falei no dia da

Com o objetivo dedespertar na sociedade civilo interesse para oacompanhamento doOrçamento Público, aPrefeitura de São Franciscodo Conde lançou, no últimodia 23 de abril, a ConsultaPública para elaboração daLei de DiretrizesOrçamentárias – LDO 2020,por meio do hotsite ConsultaPública LDO 2020 (http://saofranciscodoconde.ba.gov.br/ldo-consulta-publica/). Paraparticipar, basta acessar o link(http://saofranciscodoconde.ba.gov.br/ldo-consulta-publica/)indicado, preencher oformulário e fazer suassugestões. Essa consulta estarádisponível até o dia 02 de maiode 2019 (quinta-feira).A Consulta Pública é uminstrumento de diálogo entreo Poder Executivo e asociedade civil que permitiráa participação popular, demaneira simples e prática naelaboração da Lei deDiretrizes Orçamentárias –LDO, por meio da internet.A LDO é o mecanismopelo qual o governoestabelece as metas,diretrizes e prioridadesdaadministração públicapara o exercício seguinte eainda orienta a elaboração daLei Orçamentária Anual(LOA), com base no PlanoPlurianual (PPA 2018-2021).

População deSFC podeparticipar daConsulta Públicasobre Lei deDiretrizesOrçamentárias

Alguns equipamentos foram danificados pelos vândalos

rio municipal de ServiçosPúblicos de Madre de Deus,Jacson Andrade.Segundo o secretário, aadministração tem realizadodiversos investimentos nacidade para mantê-la mais“bonita, limpa, segura e or-ganizada. Porém os vândalostêm depredado o patrimô-nio público com a quebra deequipamentos e pichações”.Inauguração que também era conhecida“Praça dos Veranistas”, ou pavimentação; reforço na ilu-minação pública com lâmpa-

implementadas pela sua Se-cretaria, destacando o com-bate a poluição sonora, umproblema que incomodamuito à população. “Estamosfazendo um trabalho de cons-cientização sobre a impor-tância da preservação da na-tureza. Várias iniciativas jáforam colocadas em prática,como o replantio de árvores.Problema antigoA poluição do ar em Can-deias é um problema recorren-te. No município estão insta-ladas grandes indústrias detransformação, que fazem par-te do CIA Norte e que nemsempre cumprem o que estáestabelecido na lei ambiental.É comum, em certas épocas doano, os moradores principal-

mente do Malembá e URBIS IIse queixarem de forte cheiro ede nuvens de poluição.Outro problema que inco-moda os moradores da cida-de é o alto índice de poluiçãosonora, causada principal-mente por carros de som quecirculam na cidade sem res-peitar os decibéis estabeleci-dos pela legislação.Neste sentido, o secretáriodo Meio Ambiente do Muni-cípio, Toni Gleidson, afirmouà reportagem que medidas es-tão sendo tomadas para coi-bir os abusos. “A nossa Secre-taria tem se preocupado comesses problemas e estamos to-mando providências para quea poluição em nosso municí-pio seja combatida com fir-meza”, prometeu o SecretárioAcesse: www.jornalocandeeiro.com.br





Aberta inscrição para eleição noConselho Tutelar de Candeias Estão abertas as inscrições para quem deseja participar da eleiçãopara novos conselheiros tutelares de Candeias. As inscrições paraescolha dos cinco membros que irão compor o Conselho Tutelardo município, no quadriênio 2020/2023, serão efetuadas até odia 25 de maio, na Casa dos Conselhos, na  rua Dário Sales, 49, noCentro.Os candidatos aptos a concorrer a eleição vão fazer provano dia 21 de julho, às 8h, com duração de 4h, em local a definir.Entre os requisitos básicos para  concorrer as vagas estão: teridoneidade moral, ser maior de 21 anos, residir no município amais de 2 anos, ensino médio completo, ter atuado por no mínimodois anos na área de atendimento e outros.A eleição acontece no dia 06 de outubro de 2019, das 8h as 17h, ea posse será no dia 10 de janeiro de 2020. Todas as fases e prazosdo processo de escolha dos conselheiros tutelares do ano de 2019,podem ser visualizadas no cronograma, localizado na últimapagina do edital. link: http://sai.io.org.br/Handler.ashx?f=diario&query=1054&c=153Conselheiro TutelarA função dos conselheiros é fiscalizar situações que possamcolocar em risco, ameaçar ou violar os direitos da criança e doadolescente, além de ações preventivas. Os interessados devem seinscrever pessoalmente até as datas limites e locais determinadosno edital.

A Prefeitura de Candeias, pormeio da Secretaria de Empre-go e Renda – Semter promo-veu nos dias 2 e 3 de maio, das9h as 17h, a Feira do Trabalha-dor, na Rua São João, em fren-te ao CDT, em comemoraçãoao mês do trabalhador. Alémde serviços, a Feira contoucom palestras e oficinas.O evento também teve aparticipação da Secretaria deDesenvolvimento e Assistên-cia Social – Sedas (Com standde artesanato), Secretaria deSaúde – Sesau (serviços desaúde) e parceiros externoscomo  Serviço Nacional deAprendizagem Industrial  -Senai, Serviço Brasileiro deApoio às Micro e PequenasEmpresas - Sebrae, ServiçoNacional de AprendizagemComercial - Senac e Credi-Bahia, que irão compor oevento com stands de serviços.Entre as palestras minis-tradas estão “Mecânica e SuasTecnologias” com  especialis-ta em petróleo e gás e técnicoem mecânica industrial, Ed-gar Sanches; “Industria, tec-

nologia, Inovação e Sustenta-bilidade”, com a especialistaem engenharia de segurançade processo e engenheira quí-mica, Maria Clara; “Como En-cantar os Clientes Com Méto-dos de Vendas”, Senac; “Energia Solar”, com o enge-nheiro eletricista e técnico emeletrotécnica, Sérgio Deraldo,entre outras. Oficina de AnéisDe Coco e Fatias Húngaras(Senac) e oficina de sabonete(Senai) também serão ofereci-das na feira.  As palestras se-rão realizadas na Sala do Em-preendedor, no Central deAtendimento ao Contribuinte– CAC, já as oficinas serão fei-tas na Padaria Municipal (Se-das). Todos os locais são pró-ximos do espaço onde será re-alizado a Feira do TrabalhadorA Feira tem como objetivosgerar novas oportunidades deemprego, incentivar o peque-no negócio a partir de maisiniciativas voltadas ao micro-crédito, expandir a renda emovimentar a economia paraa cidade crescer ainda mais.

Prefeitura de Candeiaspromove Feira do Trabalhador

Edcarla Teles

Polícia impede feminicídio graças ao Setor deVideomonitoramento da Prefeitura de Madre de Deus
Graças ao auxilio das câmerasde videomonitoramento daPrefeitura de Madre de Deus,os agentes da 10ª CompanhiaIndependente da Policia Mili-tar (CIPM) impediram umatentativa de feminicídio nobairro da Quitéria Nova, nanoite do feriado do Dia do Tra-balhador.O individuo Lucas SantosLopes agrediu a golpes de ma-deira Nathalia Cristina Quei-roz Souza, deixando-a incons-ciente. A vítima foi encaminhadapara o Hospital Municipal,onde o médico atestou graveslesões na região da cabeça so-licitando, de imediato, avalia-ção neurológica.Munidos de imagens doequipamento municipal e in-formações de populares, a po-lícia conseguiu prender, nomesmo dia, o suspeito no cam-po de futebol do bairro, sendolevado para a 17ª DT/Madrede Deus e, posteriormente,para a Delegacia de Candeias,onde o foi lavrado o flagrantepelos agentes da Polícia Civil.

Lucas encontra-se custodiadoà disposição da justiça.“Esta é uma ação que de-monstra a importância do vi-deomonitoramento na cida-de. Uma parceria da Prefeitu-ra e da Polícia Militar do Es-tado da Bahia em prol da se-gurança da população. AConstituição preconiza que asegurança pública é atribui-

ção dos governos estaduais.Mas ao invés de fugir do pro-blema estamos apoiando asforças policiais”, afirmou Je-ferson Andrade, prefeito deMadre de Deus.Cidade monitoradaImplantada em setembrode 2014, a Central de Video-monitoramento conta 79 câ-

meras para 5km de área urba-na, sendo 69 delas com reso-lução Full HD e outras 10 quetêm função de captar placasde veículos que fazem parte dealgum tipo de investigação.Sendo assim, Madre de Deusé a cidade com maior cober-tura por videomonitoramentodo país. Por Pedro Castro

Foto: Divulgação

A Central de Videomonitoramento conta 79 câmeras para 5km de área urbana

O escritor candeense Jair Cardoso lançou seulivro “Entre as Leis e as Letras” em Belém

A convite da Fundação Cultu-ral do Estado do Pará, o pro-fessor, advogado, historiadore escritor candeense, Jair Car-doso dos Santos, lançou noúltimo dia 22 de abril, na bi-blioteca Pública Artur Viana,que fica no 3º andar do Cen-tur, no bairro de Nazaré, emBelém, o seu mais recente tra-balho literário, o consagradolivro “Entre as Leis e as Le-tras” – Escrevivências Identi-tárias Negras de Luiz Gama.

O livro é fruto de disserta-ção de Mestrado apresentadapor Jair Cardoso, que nosanos de 2014 e 2015 fez pes-quisas nos Estados da Bahia eSão Paulo sobre a vida, atua-ção e pensamento de vanguar-da do baiano Luiz Gama, filhoda revolucionária LuízaMahim. “Apesar de a altivaLuíza Mahim ser conhecida naBahia, muitas pessoas não sa-bem que ela teve um filho quefoi escravizado pelo própriopai e levado para São Paulo,onde, como uma verdadeirafênix, conseguiu se libertar etornou-se o primeiro poetanegro a publicar um livro noBrasil e um grande advogado,que libertou mais de 500 pes-soas escravizadas”, ressaltouJair Cardoso. “‘Entre as Leis eas Letras’ traz a escrita/vivên-cia de alteridade do valorosoLuiz Gama, afirmando e valo-rizando a sua pertença étnico-racial, defendendo a igualda-de entre negros e brancos,exaltando a beleza da mulher

negra, combatendo a escravi-zação de pessoas e satirizan-do o racismo”, analisa o autor.O livro revela um persona-gem altivo, que usou do poderda palavra para viver “entre asLeis e as Letras”, fazendo doDireito e da Literatura instru-mentos para combater a dis-criminação racial. O autorcontinuou informando queLuiz Gama superou todos osobstáculos, tornando-se tam-bém jornalista, líder abolicio-nista e republicano, venerávelde loja maçônica por quatromandatos e orador nato, res-significando totalmente a suavida de ex-escravo e concluiu:“Ele é um grande exemplo aser seguido por todos nós, bra-sileiros”.Ainda de acordo com JairCardoso, “depois do sucessopleno do lançamento em Sal-vador e São Paulo, e de LuizGama ter sido declarado porlei federal Patrono da Aboli-ção da escravidão no Brasil, opaís está demonstrando mai-

or interesse em conhece-lo. AMangueira ganhou o título decampeã do carnaval do Rio deJaneiro este ano, colocando osheróis esquecidos da históriado Brasil na passarela, sendoque Luiz Gama e sua mãe Lu-iza Mahim estava entre eles.Está sendo rodado um filmesobre ele: Prisioneiro da Li-berdade, eu fui convidadopara fazer assessoria técnica”revelou Jair Cardoso.

Escritor Jair Cardoso Capa do livro de Jair

Fonte e Foto: ASCOM/PMC

O vereador Adailton Sales acompanhou a entrea doveículo ao lado da secretária Joelma Aneide

Candeias recebe verbasparlamentares paraeducação, turismo eConselho Tutelar
O município recebeu do Mi-nistério dos Direitos Huma-nos, por meio da SecretariaNacional  dos Direitos da Cri-ança e do Adolescente,  na tar-de de segunda-feira, 13, emSalvador, o Kit Conselho Tu-telar composto de 1 carro0km, 5 computadores, im-pressora funcional, geladeirae bebedouro.A doação veio por meio dacota parlamentar do manda-to do deputado federal, Már-cio Marinho, atendendo indi-cação do vereador AdailtonSales em trabalho conjuntocom a Prefeitura de Candeias,por meio da Secretaria de As-

sistência e DesenvolvimentoSocial (Sedas).Conselho TutelarParticiparam da entregado kit (1 carro 0km, 5 compu-tadores, impressora multifun-cional, bebedouro e geladei-ra), a secretária de Assistên-cia e Desenvolvimento Social,Joelma Aneide (representan-do o prefeito, Dr. Pitagoras),funcionários da Sedas, alémdo vereador.De acordo com a secretá-ria, Joelma Aneide, o veículovai facilitar o trabalho desen-volvido pelos agentes do Con-selho Tutelar. “O kit vai aju-

dar muito o Conselho, pois vaiviabilizar um trabalho maisefetivo da equipe”, disse.Turismo e EducaçãoA Prefeitura também vaireceber recursos parlamentarpara investimento no Turismoe Educação.Para Candeias foi destina-do recurso de mais de R$ 425mil do Governo Federal parainvestimento no turismo eeducação do município (R$245.269,44 para apoio a infra-estrutura para a Educação bá-

sica, R$ 61.195,54 para Im-plantação e adequação de es-truturas esportivas escolares eR$ 121.875,00 para apoio aprojetos de Infraestrutura tu-rística). O valor foi destinadopara apoio a infraestrutura daeducação básica, implantaçãoe adequação de estruturas es-portivas escolares e para apoioem projetos de infraestruturaturística.A verba veio por indicaçãoe da cota parlamentar da de-putada federal, professoraDayane Pimentel.
Acessewww.jornalocandeeiro.com.br

A deputada Fabíola Mansur (PSB) aprovou junto a Comissãode Direitos da Mulher da Alba a realização de audiência públicapara discutir o Fundo Estadual de Enfrentamento à ViolênciaContra as Mulheres. Autora do projeto que indicou a criação dofundo em 2015, a deputada defendeu que é necessário reunir asociedade civil e movimento de mulheres para avançar na apro-vação do projeto.“Essa é uma indicação nossa ao Governo do Estado queestamos reapresentando e acho que a gente pode organizar essedebate para que o projeto chegue até as mãos do governador.Com a aprovação da audiência, vamos poder organizar um en-contro com a participação de todos envolvidos e assim avançarnessa discussão”, explicou Fabíola.A deputada argumenta que os números da violência contramulheres na Bahia são motivos suficientes para que sejamestabelecidas medidas para tentar reverter o quadro. Segundoo Mapa da Violência, o estado baiano é o 6º lugar no rankingnacional em casos de violência contra a mulher. “O fundo seráum importante instrumento de luta para fortalecermos a polí-tica estadual de enfrentamento à violência e o combate aofeminicídio, principalmente no momento de crise financeira.Ele vai colaborar em ações concretas, fortalecendo a rede deserviços para as mulheres, assistência às vítimas, campanhasde prevenção, medidas pedagógicas, ações de apoio ao acolhi-mento a mulheres agredidas – a exemplo de casas de abrigo, enovas delegacias especializadas”, concluiu a deputada.

Alba vai discutir Fundo Estadualde Enfrentamento à ViolênciaContra as Mulheres



Técnicos em turismo do Estadovisitam vários pontos turísticosdo municípiode Candeias

As ruínas da Igreja  de Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Passé,foi visitada pelos técnicos da Secretaria Estadual do Turismo

A Prefeitura de Candeias, pormeio da Secretaria de Culturae Turismo – Secult, recebeuuma visita técnica e encontrode profissionais da Secretariade Turismo do Estado – Setur,com pessoas ligadas ao turis-mo no município, com objeti-vo de ressaltar o potencial dacidade e o investimento naordem de 80 milhões de reaisque será feito na Baía de To-dos os Santos e vai beneficiarCandeias. Visitaram o muni-cípio o superintendente deServiços Turísticos da Setur,Jorge Ávila, e o assessor téc-nico da Setur, Divaldo Borges.No primeiro momentohouve um bate papo comagentes ligados ao turismo lo-

cal (restaurantes, pousadas,santuário, agências de viagense Conselho de Turismo), ondefoi tratado da revitalizaçãoturística da cidade que ajuda-rá a desenvolver ainda mais osetor, o que pode gerar maisrenda e melhorar a qualidadede vida das pessoas.O assessor técnico da Se-tur/BA, Divaldo Borges, falousobre o Cadastur, um sistemade cadastro de pessoas físicase jurídicas que atuam no se-tor de turismo, gratuito, semfins fiscais que serve comofonte de consulta para o turis-ta. “É importante sabe que,quem investe no turismo. é osetor privado, o setor públicoestrutura a cidade apresentar

ao turista e a Setur estar bus-cando o turismo sustentávelque passa pelo envolvimentodas comunidades no proces-so”, disse.De acordo com o superin-tendente de Serviços Turísti-cos da Setur, Jorge Ávila, estásendo feito na Bahia um rema-peamento turístico com obje-tivo de ter, no Estado, um tu-rismo mais representativo.Após as colocações e apre-sentação dos presentes foi ofe-recido um coffee break e, emseguida, a visita técnica a res-taurantes e pousadas na sede,além do Santuário Nossa Se-nhora das Candeias, Fonte dosMilagres, Igreja Nossa Senho-ra da Encarnação do Passé,
restaurantes e orla do distri-to, finalizando a visita técnicano Distrito de Caboto.O encontro contou com apresença dos secretários de

Cultura, Marivalda da Silva,Planejamento Urbano, Rob-son Santana, Meio Ambiente,Toni Gleidson, Indústria eComércio, Ana Paula Soares e
do representante da Secreta-ria de Emprego e Renda deCandeias, Jorge Carvalho.

Fonte e Foto:
ASCOM/PMC

Os melhores preços da cidadeVENHA CONHECER O CAMINHONEIRO
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RESTAURANTE  O Braseiro A Melhor Comidaa Quilo da Região
Rua Treze de Maio 1º Andar, Esquina com a rua Santo Antônio / Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos #Saladas #Doces #Sucos & Sbremesas

Ameaça veladaViolência sexual contra criançase adolescentes preocupa a LBV
O dia 18 de maio é dedicadoao combate do abuso e da ex-ploração sexual de crianças eadolescentes. De acordo como Ministério da Saúde entre2011 e 2017 o Brasil teve umaumento de 83% nas notifica-ções de violência sexual con-tra crianças e adolescentes. Omaior número de casos acon-tece com crianças entre 1 e 5anos (51,2%) e com jovens en-tre 10 e 14 anos (67,8%).Em parceria com o Centrode Referência Especializadode Assistência Social (CREAS)de Itabuna, a Legião da BoaVontade (LBV) promoveu noúltimo dia 7, uma palestra so-bre “Violência Infanto-juve-nil”, durante o Encontro deFamílias em seu Centro Co-munitário de Assistência So-cial.POR QUE FALAR SOBREVIOLÊNCIA SEXUALCONTRA CRIANÇAS EADOLESCENTES?O abuso sexual é caracte-rizado como qualquer ato pra-ticado contra crianças e ado-lescentes que vise a satisfaçãosexual, e a exploração sexual,quando a vítima é utilizadacomo moeda de troca envol-vendo dinheiro, objetos de va-

lor ou até mesmo benefíciospessoais. Ambos deixam mar-cas físicas e psicológicas pro-fundas e muitas vezes irrever-síveis na maioria das vítimas.CONSEQUÊNCIASAo ser questionada sobreas consequências que podemser geradas, Geciana Lisboa,assistente social do CREAS,explica que “como não existealgo pré-definido, é importan-te analisar o comportamento,muitas vezes eles se isolamdentro do quarto, tem quedano rendimento escolar, algu-mas ficam violentas, outrasacabam reproduzindo o quehouve em outras crianças”.PREVENÇÃOUma das formas de pre-venção é o diálogo. Desdesempre é necessário manterum vínculo de confiança coma criança, ensinando sobre oslimites do corpo para que elanão permita que ninguém to-que em suas partes intimasexceto os pais na hora do ba-nho, a não manter segredos eque pode confiar nos pais paracontar qualquer coisa.“Muitas vezes a criançaprecisa de atenção e nós, pais,acabamos por não dar essa

atenção necessária, aindamais quando elas falam algo,né? Na maioria das vezesachamos que não é importan-te, mas hoje eu aprendi quesempre temos que prestaratenção e desenvolver esse di-álogo com os nossos filhos”,destacou Adenilson Batista,pai de Davi Santos, atendidopela instituição.DENÚNCIAGeciana Lisboa, conta queneste mês de maio está acon-tecendo uma mobilização emvárias instituições com o ob-jetivo de informar e explicar asobre o tema, motivando asdenúncias de violência e abu-so. Quanto mais pessoas sou-berem sobre esse assunto,mais chances os órgãos res-ponsáveis pela segurança dascrianças terão a chance decombater esse mal que acome-te na sociedade. Muitas vezesa vítima pode não contar paraos responsáveis, mas contapara um professor ou um vi-zinho.Para denunciar qualquertipo de violência basta ligar nodisque 100. A denúncia é feitade maneira anônima e sigilo-sa.

O maior número de casos de violência sexual acontece com criançasentre 1 e 5 anos (51,2%) e com jovens entre 10 e 14 anos (67,8%)

Candeias já tem o SIM – Serviço deInspeção Municipal, pioneiro na RMS
O Selo SIM vai garantir a quali-dade na produção e comerciali-zação dos produtos de origemanimal e vegetal. Produtores deCandeias se reuniram na Câma-ra de Vereadores, no último dia17 de abril, para o Lançamentodo Serviço de Inspeção Munici-pal (SIM), tornando o municí-pio o primeiro da Região Metro-politana de Salvador, a implan-tar, por meio da Secretaria deMeio Ambiente e Agricultora,juntamente com a Vigilância Sa-nitária, a inspeção municipaldos alimentos.O Selo tem o objetivo de pro-mover o desenvolvimento localsustentável, definindo a qualida-de da produção e industrializa-ção dos produtos de origem ani-mal e vegetal produzidos no mu-nicípio.Com este pioneirismo naregião, Candeias passa a sermodelo em relação ao SIM,para outros municípios. Noevento desta quarta-feira esti-veram presentes representan-tes da cidade de Pojuca que vi-eram atraídos em adquirirmais conhecimentos em rela-ção ao processo de implemen-tação do Serviço de Inspeção.Para o Secretário de MeioAmbiente e Agricultura, ToniGleidson, a certificação dos ali-mentos produzido no municí-pio trará vantagens no planoda geração de rendapara agricultores familiares,pequenos produtores e empre-endedores. “Com a fiscaliza-ção, esses alimentos terão apossibilidade de atender aosmercados mais formais, como

as compras para a agriculturafamiliar, o Programa de Aqui-sição de Alimentos, PAA, e oPrograma Nacional de Alimen-tação Escolar, PNAE entre ou-tros”, pontuou o Secretário.O evento contou com a pa-lestra do professor, Amir Eloi,que atualmente é Coordenadorda Câmara Setorial da Carne,Aves e Suínos, da Secretaria Es-tadual de Agricultura (Seagri), etambém diretor de Relações Ins-titucionais da Associação Baia-na dos Pequenos Abatedores deAves, que falou sobre o Progra-ma de Agroindustrialização daProdução da Agricultura Fami-liar, destacando a legislação e aimportância da certificação parao município. “Com o SIM, o pe-queno produtor poderá aumen-tar a produção, vender mais eagregar valor ao produto permi-tindo que ele aumente a produ-ção e credibilidade. O objetivotambém é garantir que o consu-midor esteja recebendo um pro-duto de qualidade”, explica.Eloi, ainda reforça que todoprodutor que trabalha com pro-dutos de origem animal ou ve-getal precisa ter a inspeção ofi-cial do algum órgão municipal,para comercializar o produto le-galmente garantindo segurançae qualidade. “Com o selo se ga-rante que este produto está ha-bilitado para entrar na casa dequalquer candeese ou fazer par-te da merenda escolar das cri-anças”, ressalta.Em seguida o médico veteri-nário, Mauricio Mascarenhas,que é responsável pelo Serviçode Inspeção Municipal do Con-

sórcio Público Portal do Sertão,explicou de forma prática comofuncionará o serviço de inspeçãoe certificação. “A implantação doSIM garante vantagens como,agregar valor aos alimentos,combate ao comércio de produ-tos irregular, proteção à saúdedos manipuladores e consumi-dores e preservação do meio am-biente, entre outras”, comentou.Na oportunidade esclareceutambém para os produtorescomo proceder mediante ao quea Lei estabelece, explicando quenão é algo difícil de cumprir,pois, é de competência dos ór-gãos responsáveis educar, orien-tar e adequar para depois se fa-zer um cumprir a Lei.Os interessados em conse-guir a certificação podem solici-tar a regularização de atividaderealizando cadastro de requeri-mento de registro do SIM, naSecretaria de Meio Ambiente eAgricultura, e posteriormente, aVigilância Sanitária irá realizara inspeção para analisar a qua-lidade do produto a ser comer-cializado no município.Vantagens da implantaçãodo SIM:Garantia de qualidade doproduto; Credibilidade junto aoconsumidor; Fiscalização dosestabelecimentos; Produtoscom maior valor agregado;Abertura para novos mercados;Preservação ambiental; Prote-ção à saúde dos manipuladorese consumidores e Combate aocomércio de produtos clandes-tinos.



Venha Conhecer a Quinta da Tradição,Com Produtos a Preços de Custo
Toda QuintaTem Surpresa Você Não PodePerder. Apareça!

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-sepor ser uma das empresas mais conceituadas nosegmento de transporte na Bahia, oferecendo serviçosde transportes com qualidade, conforto, segurança erespeito aos nossos clientes.Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e Turismoatendem diversos setores, tais como: Trasladosaeroporto – hotéis; Transfers in/out – agência deviagens; Transporte de passageiros em turismo eexcursões; Feiras e congressos; Indústria e fábricas;Instituições de ensino; Transporte executivo; Passeiosprogramados; Motoristas treinados. Conforto,segurança, pontualidade e higiene são componentes dagarantia para atingir a nossa meta, que é a suacompleta satisfação.Especializada no transporte de passageiros, a ATT –Atlântico Transportes e Turismo oferece aos seusclientes e usuários sempre o que há de mais modernoe seguro no setor, inovando responsavelmente, comsegurança e com alta qualidade, que nos diferenciam egarantem a confiança e o bem estar de nossos clientes,fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismouma das empresas mais conceituadas no segmento detransporte do Estado.A ATT – Atlântico Transportes e Turismo aindaoferece um serviço exclusivo para as indústriasdo Polo Petroquímico.Ouvidoria@atlanticotransportes.com.brOuvidoria - 90908845-9090

A Barão Empreen-dimentos é umgrupo de empresasadministrado peloexperiente empre-sário WalfredoBarãoMelo Teixeira,que atua emCandeias e em todaregião nos maisdiversos setores daeconomia.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.

BARÃOEMPREENDIMENTOS

PEÇAS E SERVIÇOSPARA TODAS ASMARCAS DE VEÍCULOS
Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans - Ar Condicionado Travas ElétricasMotores e BombasMangueiras Hidráulicas -Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISACOM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE Locação de Ônibus e Vans paraExcursões, Turismo e Empresas
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  ConvênioPETROBRASOrtodontia & ImplantesRua do Cajueiro, 121 - Centro - Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Bahia

Duas lojas para melhor servir aocliente de Candeias e RegiãoLOUÇAS SANITÁRIAS - TINTASPISOS & REVESTIMENTOSMATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOSTUBOS & CONEXÕES

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000Ciências e Letras de Candeias


