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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Nem do Caípe deixa a SEGOV para
se dedicar à pré-campanha para a
prefeitura de São Francisco do Conde

Madre de Deus completou
um  ano sem assassinatos

O município possui uma área de 32,201 Km2 e uma

população estimada de 20.737 habitantes (IBGE 2018)

Foto: Arquivo Jornal O Candeeiro

Madre de Deus, situada a 65
Km. de Salvador, completa um
ano sem assassinatos ou ten-
tativa de homicídios no dia 11
de agosto. O município possui
uma área de 32,201 Km2 e
uma população estimada de
20.737 habitantes (IBGE
2018).

A cidade conta com uma
Delegacia da Polícia Civil e o
terceiro pelotão da 10 Compa-
nhia Independente da Polícia
Militar, além da Prefeitura
contar com a Secretaria de Se-
gurança Cidadã, com câmeras

em diversos locais da cidade.

Morre o primeiro prefeito
de Candeias, Dr. Francisco
Gualberto Dantas Fontes

Além de prefeito, Dr.
Gualberto foi um dos
fundadores da Clínica
Maria Albano - CLIMA

O médico Francisco Gualber-
to Dantas Fontes, Dr. Gual-
berto, como era tratado cari-
nhosamente pela população
de Candeias, faleceu no últi-
mo dia 05 de setembro, no
Hospital da Bahia, vítima de
um câncer que ele lutava há
alguns anos.

Dr. Gualberto veio traba-
lhar em Candeias em 1956,
quando a cidade ainda era um
distrito de Salvador. Como
médico do Estado, prestou re-
levantes serviços à população,
atuando como o verdadeiro
médico da família.

Com a emancipação do
município, em 14 de Agosto
de 1958, foi candidato a pre-
feito e se elegeu nas primei-
ras eleições municipais, go-
vernando a cidade entre 1958
e 1962.

Para homenagear Dr.
Gualberto, o prefeito Pitago-
ras Ibiapina anunciou que irá
construir um monumento, na
praça que leva o nome do mé-
dico, onde serão depositadas
as cinzas do primeiro prefei-
to de Candeias, atendendo a
um pedido feito pelo próprio
no ano passado.

Leia ainda
nesta Edição

A coluna
Pimenta na
Política, de
José Eduardo
e os artigos do
psicólogo
Vladimir
Nascimento e
do jornalista,
escritor e
radialista
Paiva Netto
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BARÃO EMPREENDIMENTOS

A Barão Empreendimentos é um grupo
de empresas  administrado pelo experi-
ente empresário
Walfredo Barão Melo Teixeira, que
atua em Candeias e em toda região nos
mais diversos setores da economia, sem-
pre com profissionalismo,
competência e responsabilidade.
Está presente na Construção Civil, no
setor de Terraplanagem, no ramo de
Hotelaria e na locação de máquinas e

equipamentos pesados.

São mais de 40 anos de bons serviços prestados
no estado da Bahia.

O LNSF tem
nova direção

O Laboratório Nossa Senhora
de Fátima, que a quase trinta
anos presta relevantes serviços
de Análises Clínicas em Can-
deias e região, está com nova
direção. Com a aposentadoria
do seu fundador, o bioquími-
co Dr. João Lucena, assumiu
o comando da empresa o jo-
vem Felipe Lucena, também
bioquimico e filho do fundador
do LNSF.

O que era para ser apenas a
oficialização da saída do
vice-prefeito Carlos Aberto
Bispo, o popular Nem do Ca-
ípe, da Secretaria de Gover-
no da Prefeitura de São
Francisco do Conde, se
transformou na manhã do
último dia 24 de setembro,
num grande ato político ja-
mais visto na Câmara de Ve-
readores da cidade.
Centenas de pessoas dos
mais diversos pontos do mu-
nicípio, superlotaram as de-
pendências da Câmara Mu-
nicipal para participar da ce-
rimônia que marcou a des-
pedida de Nem do Caípe da
SEGOV, que será ocupada a
partir de agora pelo ex-vere-
ador Eliezer de Santana.

O grande apelo popular
do evento faz sentido: o vice-
prefeito Nem do Caípe dei-
xou a Secretaria de Governo
para se dedicar integralmen-
te à sua pré-candidatura à
prefeitura de São Francisco
do Conde.

Pag. 3 O vice-prefeito Nem do Caípe se emocionou ao discursar na sua despedida da Secretaria de Governo de SFC

A pequena e aconchegante ci-
dade de Madre de Deus ama-
nheceu mais triste no último
dia 31 de agosto, com a notí-
cia do falecimento da ex-pre-
feita Carmen Gandarela, que
governou o município entre
1997 e 2004, realizando umas
das maiores administrações
que o município já teve. Em
2012 voltou à Prefeitura com
uma votação histórica, o equi-
valente a 65,64% dos votos
válidos. Um ano depois, re-
nunciou ao cargo, por proble-
mas de saúde.

A professora Carmen,
como era carinhosamente tra-
tada pela população de Madre
de Deus, faleceu no hospital
Aliança, vítima de um câncer
de pulmão. Ela estava interna-
da desde o início do mês pas-
sado.

A professora Carmen dei-
xa dois filhos e netos e uma
grande legião de admiradores.

Madre de Deus
está de luto

Carmen Gandarela

Dr. João Lucena do LNSF
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Favores não, direitos!
Se todos os cidadãos soubessem da existên-
cia de variedade de Leis, decretos, resolu-
ções e emendas que, não só os protegem
como possibilitam desenvolver seus poten-
ciais, certamente não haveria tantas desi-
gualdades. Ora, o principal motivo que im-
pede uma melhor qualidade de vida é o des-
conhecimento. E, infelizmente, há aqueles
que se aproveitam dessa ignorância e inge-
nuidade das pessoas para transformá-las

em verdadeiras marionetes, reféns, inúteis.
Na educação, por exemplo, para se conseguir um nível ra-

zoável de ensino tem que se gastar com instituições particula-
res. São raras as escolas públicas que oferecem um mínimo de
orientação capaz de qualificar o aluno a disputar, igualitaria-
mente, uma vaga numa universidade pública. Obviamente que
existem diversos fatores que contribuem para o agravo da si-
tuação: péssima remuneração profissional, estrutura física pre-
cária, carga horária defasada, merenda escolar vencida. Tudo
isso somado à Lei que proíbe a reprovação escolar, servindo
apenas para melhorar as estatísticas governamentais e tratan-
do os alunos como meros objetos, pouco importando se eles
aprenderão ou não a ter uma consciência crítica da realidade.

A mesma situação acontece com a segurança, onde empre-
sas privadas lucram com o desespero das pessoas, na falha do
Estado cuja obrigação é promover ações que previnam e com-
batam organizações criminosas. Com esse descaso, muitas ve-
zes são os próprios traficantes que, ironicamente, acabam por
“proteger” a comunidade, deixando-a refém de suas próprias
leis.

Enfim, existem inúmeros descumprimentos das Leis, os
quais serão cada vez maiores caso continuemos a trocar votos
por um saco de cimento, cesta básica ou exame médico. A in-
justiça sempre existirá se não começarmos a fiscalizar àqueles
que ajudamos a eleger; ou se formos cúmplices daqueles que
criam ou aprovam determinadas leis e lutam para que sejam
efetivadas apenas para almejar uma reeleição, e não para me-
lhorias sociais. Que não sejamos submissos e exijamos tam-
bém mais transparência com o dinheiro do dízimo, para que
não seja destinado a benefícios pessoais de alguns líderes reli-
giosos, que ganham altos salários e vivem no luxo, enquanto
crianças pobres imploram por um pão.

As amarras dessas formas de submissão serão quebradas
somente quando tivermos consciência das ferramentas que
temos nas mãos. Com uma maior busca por conhecimento,
educação e consciência crítica, ninguém, absolutamente nin-
guém terá o poder de nos controlar ou enganar. Que saiamos
então do marasmo, da ociosidade, da passividade e vamos à
luta, sem vergonha, pois agindo assim, estaremos batalhando
pelo que é nosso direito, sem precisar pedir favor a ninguém.

Derrotando os vícios —
Quanto mais perto de Jesus,
mais longe dos problemas!

É desde cedo que se aprende como é ingrato
o destino que as drogas e o álcool
apresentam às criaturas. Não arruína
apenas a vida do usuário, mas a de toda a
família. A ilusória sensação de bem-estar e
de euforia fica tragicamente evidenciada
pela progressiva degradação da Alma e do
corpo dos dependentes.

As lamentáveis consequências do consumo dessas
substâncias saltam aos olhos de todos. Basta ver quantas
vítimas no trânsito, a infelicidade no seio das famílias, os
altíssimos custos acarretados ao sistema de saúde... Apenas
para citar o álcool, segundo o Ministério da Saúde, estima-
se um número de dependentes entre 10% e 15% da
população mundial.

Pari passu com as políticas públicas e os cuidados
médicos aos usuários em sua luta contra a dependência
química, não se pode deixar de lado a devida valorização da
família. É nela que se encontra a solução de muitos
problemas que hoje afligem a humanidade.

Nas passeatas e panfletagens, em conferências, no rádio,
na TV e na internet, orientamos pais, responsáveis sobre a
indispensável atenção que se deve ter com o cotidiano dos
jovens, suas amizades, dúvidas, ambientes que
frequentam... Além disso, ressaltamos que é essencial a
presença da Espiritualidade Ecumênica no diálogo em
família.

As iniciativas que têm por finalidade tratar
humanamente dos que caíram nas armadilhas do vício ou
preveni-lo merecem todo apoio e incentivo. Lutar contra o
que faz mal às pessoas é também legítimo auxílio. A
Caridade não é cativa da restritíssima acepção a que alguns
a querem condenar. Consiste na mais elevada política.
Ilumina o Espírito do cidadão. Ela inflama a coragem da
gente. Por que perder a esperança? A primeira vítima do
desespero é o desesperado.

Respeito à Vida
Os problemas têm solução quando os seres humanos

realmente se dispõem a resolvê-los. É uma questão de
respeito ao divino privilégio de existir. Por isso, aqui se
encaixa como uma luva este pensamento de Henry
Ford (1863-1947), que, certa vez, definiu a Boa Vontade
como a maior força da Vida: ”Os tempos de riqueza não
nascem por acaso. Surgem como resultado de muito
esforço e pertinácia”.

Eis uma consciência imprescindível em qualquer frente
de trabalho. Esse mesmo empenho devemos empregar no
combate às drogas que infelicitam tantas famílias e na

devida reabilitação dos seus usuários. O crack, o álcool, o
tabaco — só para citar alguns vícios — são, portanto,
lamentáveis armagedons a ser superados.

Blindar a Alma
O ilustre Espírito dr. Adolfo Bezerra de Menezes

Cavalcanti (1831-1900), que foi prefeito da cidade do Rio
de Janeiro no tempo do Império, numa mensagem por
intermédio do sensitivo Chico Periotto, deu ênfase ao nosso
tema. Peço-lhes a atenção para suas sábias palavras: ”Não
deixem vícios humanos atingirem seus Espíritos nem suas
famílias, principalmente esses vícios que são fartamente
divulgados nas mídias. Desde um simples cigarro,
aparentemente inofensivo, às drogas, às  bebidas
alcoólicas. Blindem, blindem suas Almas. O corpo, o vaso
físico que todos receberam na encarnação presente, é
instrumento de Deus emprestado”.

Jesus, o Pastor Zeloso, não abandona ninguém
Jesus, o Pastor Zeloso, cuida das ovelhas com a Sua

própria vida e as educa com o Conhecimento além do
conhecimento para toda a Eternidade. Na Parábola da
Ovelha Perdida, constante do Seu Santo Evangelho,
segundo Lucas, 15:4 a 7, o Divino Mestre ratifica Sua
inestimável dedicação aos Filhos do Pai Excelso:

“4 Qual, dentre vós, é o homem que, tendo cem ovelhas
e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e
nove e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la?

“5 Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo.
“6 E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos,

dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a
minha ovelha perdida.

“7 Digo-vos Eu que, assim, haverá maior júbilo no
Céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e
nove justos que não necessitam de arrependimento”.

Não se deve desistir das pessoas que se ama, mesmo as
que, por um motivo ou outro, se deixe de amar ou que nunca
se amou. Na verdade, não se deve jamais desamparar a
criatura humana, porque, no fundo, formamos a Imensa
Família de Deus. Aprendamos com Jesus, que é o Grande
Amigo que não abandona amigo no meio do caminho.
Portanto, vai buscar a ovelha perdida onde quer que se
encontre.

Perto de Jesus, longe dos problemas
Digo sempre aos jovens na LBV: quanto mais perto

de Jesus, mais longe dos problemas!
No Evangelho do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista,

encontramos excelentes diretrizes do comportamento ideal
para a vivência em sociedade, tendo o bom senso como guia
de todas as horas.

Sargento Francisco assume a
Comissão Provisória do PL
Em ato realizado no último
dia 21 de agosto, no espaço de
eventos Bruno’s, na rua San-
to Antônio, em Candeias, o ex-
prefeito Francisco Silva Con-
ceição, o Sargento Francisco,
assinou a ficha de filiação ao
Partido Liberal (PL). Na mes-
ma cerimônia, o ex-prefeito
também assumiu a presidên-
cia da Comissão Provisória do
partido no município.

Participaram da solenida-
de, o presidente da Executiva
Estadual do Partido Liberal,
ex-deputado federal José Car-
los Araújo; e os deputados fe-
derais Paulo Magalhães e
Claudio Cajado. Diversas lide-
ranças políticas de Candeias
prestigiaram a filiação de
Francisco do PL.

Segundo Francisco, “todos
os companheiros que se filia-
ram ao nosso partido, tiveram
as suas fichas de filiação refe-
rendadas pelo nosso presiden-
te José Carlos Araújo. A nos-
sa intenção é transformar o
Partido Liberal em Candeias
em um dos maiores do muni-

cípio”, ponderou o ex-prefei-
to.

O ex-prefeito Sargento
Francisco é pre candidato a
prefeito de Candeias. Ele ad-
ministrou o município de ju-
nho a dezembro de 2012, com
a cassação a ex-prefeita Maria
Maia e de 2013 a 2016, quan-
do foi eleito com 40,5 % dos
votos válidos, derrotando os
candidatos Tonha Magalhães,
Carlos Martins, Pastor Sar-
gento Isidório, Jair Cardoso,
Irmão Genival, César Miran-
da e Nelson Testa.

Sargento Francisco

Motoristas associados da COOPERCAN
fazem protesto na Câmara de Candeias

Vários motoristas associados
da COOPERCAN – Coopera-
tiva de Permissionários Autô-
nomos de Candeias e Região
Metropolitana, ocuparam o
auditório da Câmara de Vere-
adores de Candeias, na manhã
do último dia 29 de agosto,
para protestar contra alguns
representantes do Legislativo
que estariam pressionando a
Secretaria de Transportes e
Trânsito do município a não
realizarem blitz contra o
transporte de passageiros
clandestino, o que eles cha-
mam de “ligeirinho”, o que
tem prejudicado a categoria
dos profissionais cooperados.

Por solicitação o vereador
Fernando Calmon, a presi-
dente da Câmara Municipal,
vereadora Lucimeire Maga-
lhães, permitiu que o presi-
dente da COOPERCAN, Robé-
rio de Jesus Barbosa Gomes,
usasse a Tribuna para fazer
um discurso defendendo os
interesses dos associados.

Sem citar os nomes dos
vereadores que estariam pres-
sionando a Secretaria de
Transportes, Robério Gomes

disse que a categoria vem sen-
do prejudicada e pediu o apoio
dos demais vereadores para
resolver a situação.

De acordo com o presiden-
te da COOPERCAN, a coope-
rativa é legalizada através de
um projeto de Lei, tem Alvará
de funcionamento e que todos
os anos os cooperados pagam
os seus impostos.

Ainda segundo Robério
Gomes, a COOPERCAN tem
exatos 119 associados e que
trabalham na cooperativa en-
tre motoristas, cobradores e
pessoal de apoio cerca de 438
pessoas. “Nós viemos pedir o
apoio da Câmara Municipal
pois estamos tendo muitos
prejuízos e os nossos coopera-
dos são pais de família que
precisam trabalhar”, disse o
presidente da COOPERCAN.

Motoristas da COOPERCAN
ocuparam o auditório da
Câmara de Vereadores

O professor Silvio Sobral, da FAC,
afilia-se ao Partido Liberal de Candeias

Depois de recusar alguns con-
vites para se filiar a um parti-
do político, finalmente o pro-
fessor Silvio Sobral, da FAC,
resolveu se afiliar ao Partido
Liberal (PL). O ato de filiação
aconteceu no último dia 30 de
agosto, no escritório do presi-
dente da legenda em Candei-
as, Sargento Francisco, ex-
prefeito do município.

O Professor Sobral da FAC
vem de uma família de traba-
lhadores, de origem humilde,
na qual a maioria é composta
por mulheres da educação,
batalhadoras e perseverantes.
Como diz o ditado “filho de
peixe, peixinho é”, Silvio da
FAC também optou pela car-
reira do Magistério e assim

segue atuante como Diretor
de Curso na Faculdade dirigi-
da por sua genitora. Como di-
retor de curso, Silvio da FAC
tem contribuído nos bastido-
res, firmando inúmeras parce-
rias que visam o crescimento
pessoal e profissional dos ha-
bitantes desta cidade.

Provável candidatura
Convidado por várias lide-

ranças para atuar mais incisi-
vamente na política de Can-
deias, ao se filiar ao Partido
Liberal, com o aval do presi-
dente Sargento Francisco, Sil-
vio da Fac, estuda a possibili-
dade de se candidatar a uma
vaga na Câmara de Vereado-
res de Candeias nas próximas
eleições. “Alguns amigos têm
me procurado oferecendo
apoio para uma provável can-
didatura, o próprio Sargento
Francisco acha que eu deva ser
candidato. Estou analisando
as possibilidades, como ainda
falta mais de um ano para as
eleições ainda tenho um bom
tempo para pensar”, avalia o
novo filiado do Partido Libe-
ral de Candeias.

Silvio e Francisco (PL)

Pré-candidatos

Pelo menos seis nomes apare-
cem nas especulações dos bas-
tidores políticos, apontados
como prováveis candidatos à
Prefeitura de Candeias.

Ao que se sabe, o prefeito
Pitagoras Ibiapina é pre can-

didato a reeleição. Além da ex-
prefeita Tonha Magalhães; o
líder da oposição na Câmara
de Vereadores, Arnaldo Ara-
újo; a atual vice-prefeita Már-
cia Gomes; o vereador Fer-
nando Calmon e o ex-prefeito
Sargento Francisco, estão se
articulando para viabilizar
suas candidaturas.

Carlos Guedes
assume comando
da pré campanha
de Sgt. Francisco

O empresário e ex-vice prefeito
Carlos Guedes, que foi secretá-
rio de Administração nos últi-
mos meses do governo do ex-

prefeito Sargento Francisco,
assumiu a coordenação políti-
ca da pré campanha do ex-pre-
feito à sucessão municipal.

Tido como um político con-
ciliador, Carlos Guedes circula
com tranquilidade pelos diver-
sos grupos políticos do municí-
pio. Alçado à política pela ex-
prefeita Maria Maia, Carlos
Guedes foi candidato a prefeito
em 2004.
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Candeias recebe
unidades de saúde
que somam R$ 3

milhões do Estado
Unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps)A saúde foi destaque da agen-

da do governador Rui Costa,
no último dia 27 de agosto, na
Região Metropolitana de Sal-
vador (RMS). Em visita ao
município de Candeias, Rui
entregou à população as novas
unidades do Centro de Aten-
ção Psicossocial (Caps), do
Centro de Referência Especi-
alizado de Assistência Social
(Creas) e da Academia de Saú-
de.

“Mais um dia importante
de entregas na área da saúde.
O Caps, por exemplo, é um
equipamento que tem grande
relevância para o tratamento
de pessoas que apresentam
algum transtorno mental, com
um conceito moderno de aco-
lhimento. Outro objetivo do
Caps, que também trata de
pessoas com dependência quí-
mica, é promover a inclusão e
inserção de pacientes que pos-
suem transtornos mais leves
no ambiente familiar e na so-
ciedade. Antigamente, todos
os pacientes que apresenta-
vam algum tipo de distúrbio
psíquico, de qualquer grau,
eram tratados da mesma for-

ma, em internamentos que
muitas vezes não eram ade-
quados. Hoje em dia o trata-
mento é mais humano e cui-
dadoso”, explicou o governa-
dor.

Rui também falou sobre a
iniciativa do Governo de cons-
truir equipamentos que fazem
parte da rede básica de saúde,
e entregar para as prefeituras
administrarem. “O Estado
está ajudando os municípios
com entregas de unidades do
Caps, Creas, Academias de
Saúde, entre outras, porque
entende que a atenção básica
é fundamental para atender a
população, principalmente
nas cidades do interior”, res-
saltou.

Centros
No bairro Pitanga, a obra do
Caps, executada pela Secreta-
ria da Saúde do Estado (Se-
sab), recebeu cerca de R$2,5
milhões em recursos. No local,
serão tratados transtornos
mentais severos e persisten-
tes, com acompanhamento
clínico e a reinserção social
dos usuários pelo acesso ao

trabalho, lazer, exercício dos
direitos civis e fortalecimento
dos laços familiares e comu-
nitários. Trata-se de uma ação
pensada para substituir,
quando possível, internações
em hospitais psiquiátricos.
No mesmo bairro, o Creas vai
ofertar serviços especializados
e continuados a famílias e in-
divíduos em situação de ame-
aça ou violação de direitos,
como violência física, psicoló-
gica, sexual e tráfico de pesso-
as, e para cumprimento de
medidas socioeducativas em
meio aberto. A unidade rece-
beu um aporte de aproxima-
damente R$583 mil.

Academia de Saúde
Localizada no bairro Urbis

II, a Academia de Saúde per-
mite que a população partici-
pe de atividades físicas, inclu-
indo ginástica, capoeira, jogos
esportivos e populares, yoga,
tai chi chuan, dança, além de
práticas artísticas, a exemplo
de teatro, música, pintura e
artesanato. Na iniciativa, fo-

ram investidos mais de R$
288 mil em recursos.

Vistoria
Também nesta terça-feira,

Rui vistoriou as obras de con-
tenção da encosta situada na
Rua Cajueiro, no Centro de
Candeias. Com conclusão pre-
vista para setembro próximo,
e executada pela Companhia
de Desenvolvimento Urbano
do Estado (Conder), a inter-
venção conta com um aporte
superior a R$ 1,1 milhão. Es-
tão sendo feitos os serviços de
contenção em solo grampea-
do e alvenaria de Pedra, em
253 metros de extensão do
terreno inclinado.

Visitas
Como costuma fazer nos

municípios por onde passa, o
governador Rui Costa visitou
três unidades escolares em
Candeias: os Colégios da Po-
lícia Militar (CPM), o Poliva-
lente de Candeias e o Estadu-
al Luiz Viana.

Foto: Manu Dias/GOVBA

Construir o futuro com os
olhos no passado: Um
desafio para os novos
gestores  -  II Edição

Por: Jotta Jonseca

José Raimundo Fonseca é Graduado em Direito,
graduando em Letras e pós graduado em Gestão
Pública, também é escritor e membro da Academia de
Letras de São Francisco do Conde.

ARTIGO

Sob o argumento da necessidade em  atender as demandas do
déficit habitacional, bem como de oferecer uma  pseudo  me-
lhor  “qualidade de vida”, governantes de todas as esferas ao
longo do tempo, constroem de forma indiscriminada,  sejam
prédios para moradia popular, sejam praças modernas, cen-
tros de convenções,  muitas cidades históricas tem tido os  seus
monumentos e prédios seculares ofuscados pela “selva de pe-
dra”  que não respeita  as construções coloniais edificadas an-
teriormente, os espaços sagrados de religiões de matriz africa-
na ou os quilombos, com o pretexto da necessidade de expan-
são urbana.

Ao longo do tempo tornou-se uma práxis  dos  gestores pú-
blicos deixar a marca de suas administrações traduzidas em
modernas escolas,  viadutos colossais, hospitais de grande porte
entre outras magníficas obras da arquitetura moderna, ouve-
se deles, que se trata de  uma  exigência que  se dá em função
do crescimento demográfico   onde as  demandas em atender
necessidades do cidadão  tendem em aumentar na mesma pro-
porção.  Por outro lado, percebe-se  uma  insensibilidade  ta-
manha  com a preservação  do que existia originalmente  cons-
truído.  A  falta de cuidado e atenção com este   patrimônio,
com  os prédios e sítios históricos, com as construções secula-
res  segue a passos largos e a história que conta o surgimento
de importantes cidades vai se apagando ao longo do tempo.

 Em que pese esta necessidade premente de atender às de-
mandas e apelos sociais, com a construção de equipamentos
urbanos,  não vislumbra-se  justificativa para  que o  moderno
e o antigo não possam conviver  em harmonia,  penso que   isto
é tão  possível quanto necessário, uma vez  que,  uma socieda-
de que não respeita o seu passado, não se sustenta no presente
nem pode planejar o futuro.  Não se pode conceber  portanto,
que as paredes de concreto ofusquem a beleza de edificações
seculares que guardam a história dos nossos ancestrais, sobre-
tudo nesta   região do Recôncavo baiano  que possui  uma ri-
queza cultural imensurável  confundindo-se com a própria for-
mação da sociedade brasileira,  haja visto  a sua importância
sob o ponto de vista da participação nas lutas pela indepen-
dência do Brasil, onde nesse cenário,  muitos fortes militares
foram edificados ao longo do arquipélago da Baia de Todos os
Santos e  em momento ainda mais distante quando da  chega-
da da Ordem Franciscana,  em que  importantes  Igrejas foram
erigidas  e deram inicio ao surgimento do que hoje são promis-
soras cidades, que com seus  engenhos  inauguraram o  ciclo
da cana de açúcar, locais onde registram-se tantas outras im-
portantes construções  que contribuíram  para a economia da
então colônia a exemplo da Imperial Escola Agrícola de São
Bento das Lages,  de responsabilidade   da União e que está em
avançado estado de arruinamento.

Noutro prisma, vislumbram-se ações positivas por parte de
atores não governamentais que independente dos objetivos fi-
nais, tem apresentado resultados importantes em contrapeso
a esta  problemática,  a exemplo dos atuais proprietários da
Fazenda  Engenho D’Água  Sec XVII-  uma  verdadeira obra de
arte do período colonial, com conjunto arquitetônico  formado
por casa grande, senzala e capela,  completamente restaurado
e que foi  tombado pelo   Instituto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia – IPAC e mais recentemente uma iniciativa
de vanguarda de uma comissão batizada com o sugestivo nome
de  “Salve o Convento”, que abraçou a causa pela restauração
do Convento de Santo Antonio,  obra do Sec. XVII que fica em
São Francisco do Conde e junto aos poderes públicos conse-
guiram dar um importante passo para a preservação  daquele
monumento  inaugurando a primeira etapa das obras de res-
tauração.

O governo  daquele   município havia  anunciado a  reforma
do prédio onde em 1890 nasceu o Dr. Mário Augusto Teixeira
de Freitas, considerado pai do IBGE, o prédio abrigará espaço
cultural, com museu e biblioteca,  uma justa homenagem a um
homem que foi citado por Carlos Drummond de Andrade como
“alguém que deixou uma lembrança rara de homem público
pela obra construída, mesmo não tendo sequer governado um
pedaço do país”, espera-se no entanto, com ansiedade,  o ini-
cio do funcionamento deste espaço  que ainda não se deu   por
entraves burocráticos junto ao Instituto gestor que detém o
acervo.

A preservação da  memória e  da cultura de um povo são
elementos que precisam estar à frente do planejamento de qual-
quer empreendimento, mormente os de iniciativa do poder
público no território nacional,  até porque   grandes obras tam-
bém passam por grandes atitudes e respeitar  o passado  mate-
rializado  em edificações e espaços  seculares é algo que se im-
põe a quem deseja   escrever seu nome na história.

Fonte: Secom/Bahia

Nem do Caípe deixa a SEGOV para se dedicar
à pré-campanha para a prefeitura de SFC

O que era para ser apenas a
oficialização da saída do vice-
prefeito Carlos Aberto Bispo,
o popular Nem do Caípe, da
Secretaria de Governo da Pre-
feitura de São Francisco do
Conde, se transformou na
manhã do último dia 24 de
setembro, num grande ato
político jamais visto na Câma-
ra de Vereadores da cidade.

Centenas de pessoas dos
mais diversos pontos do mu-
nicípio, superlotaram as de-
pendências da Câmara Muni-
cipal para participar da ceri-
mônia que marcou a despedi-
da de Nem do Caípe da SE-

O auditório da Câmara de Vereadores ficou lotado de
correligionários que foram prestigiar o ato político

Os deputados petistas Rosemberg Pinto e Jorge Solla
prestiaram a despedida de Nem do Caípe da SEGOV

Ao final do ato político que marcou a despedida de Nem do Caípe da SEGOV, o
atual vice-prefeito foi abraçado por centenas de admiradores presentes ao ato

GOV, que será ocupada a par-
tir de agora pelo ex-vereador
Eliezer de Santana.

O grande apelo popular do
evento faz sentido: o vice-pre-
feito Nem do Caípe deixou a
Secretaria de Governo para se
dedicar integralmente à sua
pré-candidatura à prefeitura
de São Francisco do Conde.

Visivelmente emocionado,
Nem do Caípe fez um discur-
so de agradecimento, lembrou
de todos os servidores da sua
Secretaria, citou os nomes dos
Secretários e dos vereadores.
Agradeceu à presença dos de-
putados Jorge Solla (federal) e Rosemberg Pinto (estadual)

e por último, agradeceu ao
prefeito Evandro Almeida.

Para justificar a sua saída
da SEGOV, Nem de Caípe foi
categórico: “Meus amigos
sentimos que é hora de avan-
çar, todo homem público deve
esperar o seu momento e co-
migo não foi diferente, sem-
pre fui paciente, leal, parcei-
ro. A ambição pelo Poder nun-
ca esteve presente na minha
vida, tudo aconteceu na hora
certa”, cravou, acrescentando
que “a fidelidade a aquilo que
acreditam é o nosso maior pa-
trimônio. Podem um dia tirar
tudos de mim, mas o meu ca-
ráter jamais será subtraído”,

afirmou o vice-prefeito de São
Francisco do Conde.

Ainda em seu discurso,
Nem do Caípe se dirigindo ao
prefeito Evandro Almeida, fri-
sou que durante todo esse
tempo que esteve na Secreta-
ria, “fui cobrado pelas pesso-
as que sentiam falta de Nem
do Caípe político, porque a éti-
ca e a consideração que sem-
pre tive a sua pessoa, não me
permitiu fazer política à som-
bra da máquina pública e por
tanto, por questão de respeito
sobretudo a minha própria
consciência e para ficar mais
perto desse povo que espera
mais de nós, decidi me afas-
tar do cargo de Secretário. Por
conta disso tenho recebido di-
versas manifestações de
apoio, como nesta semana, a
do vereador Cravinho, como
vocês acompanharam”, pon-
tuou Nem do Caípe, para fina-

lizar dizendo, mas estejam
certos senhores Vereadores e
Secretários: Cravinho é só
mais um membro dessa famí-
lia cuja casa está de portas
abertas para todos que ve-
nham agregar e somar esfor-
ços pelo progresso do nosso
município e sabemos que o
nosso comandante saberá re-
conhecer tudo aquilo que jun-
tos construímos até
aqui.Obrigado a Deus, a mi-
nha esposa e a toda minha fa-
mília por poder viver esse
momento com vocês. Daqui
pra frente estaremos mais
juntos doque nunca. Muito
obrigado a todos, de coração”,
concluiu.

Fotos: Pierry Fotógrafo
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Colaboradores da Ford ajudam comunidades nas regiões
onde a empresa atua no mês global do voluntariado

Em 2018, voluntários de São Bernardo do Campo ajuaram a APAE do
município, que ganhou uma sala de integração terapêutica e sensorial

Milhares de empregados da
Ford estão se mobilizando
para melhorar a vida de pes-
soas em seis continentes du-
rante o Mês Global do Volun-
tariado, que ocorre em setem-
bro. O Ford Motor Company
Fund, braço filantrópico da
empresa, também contribuirá
com mais de US$ 675 mil para
comprar ferramentas e mate-
riais para a execução de vári-
os projetos comunitários.

No Brasil, os voluntári-
os de São Bernardo do Cam-
po, Tatuí e Taubaté, em São
Paulo, e Camaçari, na Bahia -
estão colaborando com enti-
dades que atendem crianças,
idosos e pessoas com necessi-
dades especiais. Em São Ber-
nardo, a instituição benefici-
ada será a CASA Comunidade
de Amparo Social Asilar, en-
tidade filantrópica, sem fins
lucrativos, que cuida de 50
idosos. No sábado, 14 de se-
tembro, os voluntários farão
atividades de recreação com
os idosos e, no dia 21, pinta-
rão a fachada e outros locais
dentro da instituição. Além
disso, o Ford Fund viabilizará
a reconstrução do muro late-
ral da entidade, que cedeu
após fortes chuvas que ocor-
reram no mês de março, além
da revitalização da lavanderia.
Estas ações serão realizadas
por mão de obra especializa-
da.

Em Tatuí, os voluntári-
os vão atuar na APAE da ci-
dade. Eles farão a revitaliza-
ção das pedras no entorno da
piscina, a lavagem completa e
organização do espaço da pis-
cina, além de lixar e pintar
paredes. As ações serão reali-
zadas em duas semanas, de 16
a 19 de setembro e de 23 a 26

de setembro.
Em Taubaté, os volun-

tários atuarão no Banco de
Leite Humano do município.
Eles ajudarão na reforma e
organização de uma nova área
para o bazar beneficente da
instituição, tornando-o mais
acessível e com maior visibili-
dade, atraindo assim mais
pessoas para o local. Eles tam-
bém apoiarão a aquisição de
equipamento estéril para co-
leta de leite materno. As ações
ocorrerão no final do mês de
setembro e início de outubro.

Em Camaçari, recursos
do Ford Fund possibilitarão
ajudar a SOS Aldeias Infantis,
organização global que acolhe
crianças que não estejam sob
os cuidados de uma família ou
que estejam em uma família
desestruturada, e as colocam

em um lar. Além disso, a ins-
tituição apoia famílias em si-
tuação de risco para prevenir
o abandono físico e emocional
dessas crianças. O Comitê de
Cidadania realizará ações em
Camaçari e em Lauro de Frei-
tas. Nas duas cidades, a orga-
nização apoia 26 crianças
abrigadas, 60 assistidas em
seu projeto de esporte e acom-
panha dez famílias.

As ações incluem ativi-
dades ligadas à decoração e
mobiliário de espaços da ins-
tituição, além de equipar o
Ateliê das Mainhas com má-
quinas de costura e outros
materiais com o objetivo de
capacitar mães das famílias
em situação de risco em corte
e costura. No dia 14 de setem-
bro os voluntários estarão na
unidade de Camaçari, onde

farão a pintura de pallets, apli-
cação de tecido nas paredes,
montagem de jardim suspen-
so e doação de materiais de
limpeza.

No dia 21 a ação ocor-
rerá em Lauro de Freitas,
onde os voluntários vão lixar
e pintar cadeiras, instalar as
máquinas de costura no Ate-
liê das Mainhas, onde também
aplicarão tecido nas paredes e
farão pinturas, além de reali-
zar a doação de materiais de
limpeza. No sábado seguinte,
28, haverá recreação infantil
com todas as crianças do pro-
jeto e doação de materiais de
limpeza na unidade de Lauro
de Freitas.

O Mês Global do Volun-
tariado é um evento anual
promovido pelo Corpo de Vo-
luntários da Ford. Desde seu

lançamento em 2005 pelo
presidente executivo da em-
presa, Bill Ford, os voluntári-
os contribuíram com mais de
1,5 milhão de horas de serviço
comunitário em 50 países, re-
presentando mais de US$ 40
milhões em investimentos co-
munitários.

FORD BRASIL 
A Ford Motor Company

está estabelecida no Brasil
desde 1919, onde mantém as
marcas automotivas Ford,
Ford Caminhões e Troller e
uma estrutura de 11.500 em-
pregados e quatro fábricas,
além do Campo de Provas de
Tatuí. Para mais informações
sobre os produtos da Ford,
a c e s s e  h t t p : / /
www.ford.com.br.

SOBRE A FORD MOTOR
COMPANY

A Ford Motor Company
é uma empresa global com
sede em Dearborn, Michigan,
EUA. A empresa projeta, fa-
brica, comercializa e presta
serviços de pós-venda a uma
linha completa de carros, pi-
capes, SUVs, veículos eletrifi-
cados e veículos de luxo da
Lincoln, fornece serviços fi-
nanceiros através da Ford
Motor Credit Company e bus-
ca posições de liderança em
eletrificação, veículos autôno-
mos e soluções de mobilidade.
A Ford emprega aproximada-
mente 196.000 pessoas em
todo o mundo. Para obter
mais informações sobre a
Ford, seus produtos e a Ford
Motor Credit Company, aces-
se www.corporate.ford.com.

Fonte e Foto:

Ascom/Ford

Maioria dos
brasileiros é
contra o
programa de
privatizações
do governo
Bolsonaro

Recorte da pesquisa Datafo-
lha, realizada no final de
agosto e divulgada no último
dia 10 de setembro, mostra
que a maioria dos brasileiros
é contra o programa de pri-
vatizações do governo Bol-
sonaro, que planeja se livrar
do patrimônio público ain-
da este ano.

De acordo com a pesqui-
sa, 67% dos entrevistados
são contrários à venda para
o setor privado de estatais
como Correios, Petrobras e
Eletrobras, Banco do Brasil
e Caixa. Outros 25% são fa-
voráveis a privatizações; 6%
declararam não saber res-
ponder e 2% disseram que
são indiferentes.

65% são contra venda da
Petrobras, BB e Caixa

Entre as estatais citadas
pelos pesquisadores do Ins-
tituto, o maior índice de re-
jeição, com 65% cada, foi
contra as privatizações da
Petrobras (só 27% a favor) e
dos bancos públicos (só 29%
a favor). Quanto à venda dos
Correios, 60% disseram que
são contra e 33% a favor.

Até eleitores de Bolsona-
ro são contra entrega da Pe-
trobras ao capital internaci-
onal

De acordo com o Datafo-
lha, o único segmento da so-
ciedade que apoia a entrega
da Petrobras, patrimônio do
povo brasileiro, ao capital
internacional é o que decla-
rara ser simpatizante do
PSL, partido de Bolsonaro,
mas os que votaram em Bol-
sonaro são contra.

Entre os simpatizantes
do PSL 67% a favor e 27%
contra. Já entre os eleitores
de Bolsonaro, 53% são con-
tra e 39% são a favor.

A Petrobras não está na
lista das 17 estatais que o
governo anunciou que pre-
tende vender ainda este ano,
mas o banqueiro Paulo Gue-
des, ministro da Economia,
disse em palestra a empre-
sários que está nos planos do
governo a privatização da
petroleira.

Os que se dizem bem in-
formados apoiam o desmon-
te

De acordo com a pesqui-
sa, entre os que se dizem
bem informados sobre o
programa de privatizações,
44% são a favor, e entre os
que se declararam estar mais
ou menos informados, cai
para 34%. Já entre os que
consideram que estão mal
informados sobre o tema, o
percentual cai para 21%. En-
tre os que declararam não
saber nada sobre o tema, cai
para 15%.

Metodologia
A pesquisa Datafolha foi

feita em 29 e 30 de agosto.
Foram entrevistadas

2.878 pessoas em 175 muni-
cípios de todas as regiões do
país.

A margem de erro da pes-
quisa é de 2 pontos percen-
tuais, para mais ou para me-
nos, e o nível de confiança é
de 95%.

Com informações da FUP/CUT

Publicado no Boletim da AEPET

A Prefeitura de São Francisco do Conde
entregou à comunidade, a Unidade de
Saúde da Família Maria José da Cruz

No último dia 18 de setembro,
a Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secreta-
ria Municipal da Saúde – SE-
SAU, devolveu aos moradores
dos bairros de Campinas, Gu-
rugé e Pitangueira, a Unidade
de Saúde da Família Maria
José da Cruz, totalmente re-
formada. Essa unidade foi
inaugurada pelo prefeito
Evandro Almeida em outubro
de 2015 e reformada com re-
cursos próprios do município.

“O povo de São Francisco
do Conde merece obras de
qualidade! Se vamos reformar
prédios públicos, vamos fazer
direito, desse jeito que esta-
mos vendo aqui. Precisamos
trabalhar com excelência! A
secretária Eleuzina e sua equi-
pe estão, mais uma vez, de
parabéns! As obras de Muri-
beca e Engenho de Baixo tam-
bém estão a coisa mais linda!
Em breve, estaremos entre-
gando esses dois espaços. Es-
tamos atravessando um mo-
mento difícil, mas lutando

para fazer o melhor por essa
cidade”, declarou o gestor da
Prefeitura Municipal, Evan-
dro Almeida.

“O prefeito Evandro Al-
meida sempre deixou claro
que em sua gestão a Saúde se-
ria uma prioridade e ele vem
deixando isso cada dia mais
claro! Estamos mostrando
com entregas, inaugurações,
serviços e políticas públicas
que esse é o compromisso do
gestor com a comunidade
franciscana, pois essa é uma
pasta que abrange do nasci-
mento ao fim da vida. Hoje,
esse município tem um respei-
to muito grande nas esferas
estadual e federal. Essa unida-
de precisava dessa reforma e
vamos entregar outras obras
neste bairro, com a parceria
do Governo do Estado. Além
disso, estaremos entregando
esse ano a Unidade de Saúde
do Engenho de Baixo reforma-
da e isso mostra que a saúde
ocorre na sede e nos bairros.
Nossa demanda é grande, mas

estamos em todas as áreas,
assim como a Muribeca, que
vai ganhar nova USF. Quero
agradecer a essa equipe de
saúde que trabalha de forma
incansável”, relatou a secretá-
ria da Saúde, Eleuzina Falcão.

Em continuidade, o prefei-
to destacou que “estamos
transformando os bairros de
Campinas, Gurugé e Pitan-
gueira em um complexo de
serviços da Prefeitura de São
Francisco do Conde com uma
linda creche, uma nova Uni-
dade de Saúde da Família, o
Centro de Referência de Assis-
tência Social – CRAS e, em
parceria com o Governo do
Estado, estaremos entregan-
do, em breve, o Centro de
Atenção psicossocial – CAPS
e uma Academia da Saúde.
Vamos retomar as obras da
estrada e esse bairro vai ficar
ainda melhor e mais bonito de
se viver”, afirmou Almeida.

As equipes de Saúde da
Família de São Francisco do
Conde são compostas por:
médico clínico, enfermeiro,
técnico de enfermagem, cirur-
gião dentista, assistente soci-
al e auxiliar de saúde bucal,
bem como agentes comunitá-
rios de saúde, administrativo,
operador SISREG (Sistema de
Regulação) e assistente de far-
mácia.

O município de São Fran-
cisco do Conde possui em sua
rede de saúde 16 Unidades de
Saúde da Família - USFs, o
que corresponde a 100% de
cobertura na Atenção Básica à
Saúde.

O prefeito Evandro Almeida descerra a placa inaugural

Por Paloma Oliveira

No último dia 17 de setem-
bro, o deputado Niltinho
(PP), recebeu em seu gabi-
nete na Assembleia Legisla-
tiva da Bahia (ALBA), a visi-
ta do jornalista José Eduar-
do, editor do Site e jornal O
Candeeiro, de Candeias.

Na oportunidade, o par-
lamentar e o jornalista con-
versaram sobre o momento
político por qual passa o Bra-
sil, além de falarem de modo
geral da política brasileira,
com destaque para a políti-
ca baiana, principalmente da
Região Metropolita de Salva-
dor, já que o Site e o Jornal
são de Candeias e o deputa-
do Niltinho foi o parlamen-
tar do Progressista mais vo-
tado dos municípios dessa
região.

Com base política em Ma-
dre de Deus, onde exerceu

Deputado Niltinho (PP)
recebe o editor do jornal
e Site O Candeeiro

Dep. Niltinho e Eduardo,
editor de O Candeeiro,

até o ano passado, a função
de Secretário de Governo do
prefeito Jeferson Andrade,
tendo executado um traba-
lho moderno, com gestão efi-
ciente, Niltinho se creden-
ciou para ser o candidato a
deputado estadual da região.

Agora como deputado,
Nitinho tem se destacado na
Assembleia Legislativa como
um dos parlamentares de
primeiro mandato mais atu-
ante. O trabalho na ALBA
tem chamado a atenção de
grandes lideranças políticas
do Estado e o nome de Nilti-
nho já aparece como prová-
vel candidato do Progressis-
ta à sucessão do prefeito de
Salvador, ACM Neto.

Sobre o assunto, o depu-
tado Niltinho foi cauteloso.
Disse que realmente o seu
nome aparece, mas que por
enquanto ainda não tem
nada definido. “Estamos
conversando, o vice-gover-
nador João Leão, que é o
presidente do nosso partido,
achou a ideia ótima, mas por
enquanto ainda não defini-
mos nada. Teremos uma
reunião na próxima semana
para definirmos. O fato é que
o PP cresceu muito no nosso
estado e teremos sim, candi-
dato a prefeito de Salvador.
Se o meu nome for o esco-
lhido, vamos elaborar um
grande projeto para Salva-
dor. Estou muito honrado
pelo convite feito por meus
companheiros de partido”,
ponderou o deputado Nilti-
nho.

DA REDAÇÃO
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Niltinho realiza debate sobre energia
solar na Assembleia Legislativa da Bahia

O deputado Niltinho comandou o debate na ALBA

O deputado estadual Niltinho
(PP) realizou, no último dia 05
de setembro, o debate “Ener-
gia Solar na Bahia: Incentivos
e Avanços”, no auditório jor-
nalista Jorge Calmon, na As-
sembleia Legislativa da Bahia.
O objetivo do evento é trazer
para o Estado uma energia
limpa, sustentável e renovável
como é a energia solar.

Em seu discurso, Niltinho
afirma que “fomentar essa ca-
deia produtiva trará o aumen-
to na geração de empregos, já
que os empresários irão ex-
pandir seus negócios e no mé-

dio e longo prazo, vamos po-
der diminuir a conta de ener-
gia na casa dos baianos”, dis-
se.

Niltinho informou que a
crescente preocupação com o
meio ambiente, vinculada a
busca pela diversificação da
matriz energética, tem impul-
sionado o debate sobre a ge-
ração de energia a partir de
fontes renováveis. “Atualmen-
te, a Bahia é líder na produ-
ção de energia eólica e concen-
tra a maior parte dos projetos
de geração e distribuição de
energia solar no país”, frisou.

De acordo com o deputa-
do, a Bahia já conta com uma
política estadual de estímulo
ao uso da energia solar, nota-
damente através da implanta-
ção das placas de energia so-
lar nos prédios públicos do
estado. “O nosso desejo é que
esta medida seja estendida
para prédios públicos munici-
pais e privados para que con-
sumidores residenciais, co-
merciais, industriais e rurais
tenham acesso aos mesmos
benefícios. Com isso, os em-
presários do setor terão mais
fôlegos para ampliar seus ne-
gócios e assim poder gerar
empregos, estimulando a cri-
ação de renda para o estado e
consequentemente seu desen-
volvimento econômico”, expli-
cou.

“O uso dessa fonte de ener-
gia permite não somente a cri-
ação de valores relacionados
a sustentabilidade ambiental,
mas também a redução de
emissões de gases de efeito
estufa e a redução do uso de
combustíveis fósseis”, garan-
tiu Niltinho.

 O deputado Niltinho irá
encaminhar o decreto ao go-

vernador Rui Costa. “Em bre-
ve esse convênio se tornará
realidade, nosso governador
está atento as demandas des-
se setor que com certeza já é
de fundamental importância
no cenário econômico do Es-
tado”, concluiu.

Participaram do debate
Celso Rodrigues, superinten-
dente de energia (Secretaria
de Infraestrutura do Estado
da Bahia – SEINFRA), repre-
sentando o governador Rui
Costa; Laís Maciel, diretora de
Interiorização do Desenvolvi-
mento da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico (SDE),
representando o vice-gover-
nador João Leão; Luís Henri-
que – assessor especial da Se-
cretaria do Planejamento (SE-
PLAN); Daniel Kunz – presi-
dente da Absolar – Bahia;
Maria Carla – secretaria de
Ciência e Tecnologia (SECTI);
Murilo Xavier, diretor da
FIEB; Dr. Leonardo Souza,
advogado e Membro da Co-
missão de Energia da OAB e a
deputada estadual Fátima
Nunes (PT).

Por Pedro Castro

Madre de Deus
completa um ano
sem assassinatos

A pacata e bela cidade-ilha de Madre de Deus detém
um dos melhores IDHs do estado da Bahia

Estudante de Candeias vai
representar a juventude da
Bahia no Parlamento

O Prefeito Pitagoras
Ibiapina recebeu Igor no
dia 5 em seu gabinete

O jovem estudante candeense,
Igor dos Anjos (16), incentiva-
do pelo professor Hamilton
Pereira, vai participar do Pro-
grama “Parlamento Jovem
Brasileiro – PJB”, um progra-
ma de educação para a demo-
cracia realizado anualmente
pela Câmara dos Deputados e
dirigido a estudantes do ensi-
no médio de todo o Brasil.

O Projeto de Igor, que foi
aprovado em quarto lugar en-
tre os seis da Bahia, pretende
a implantação de equipes
multidisciplinares dentro das
escolas públicas, compostas
por Psicólogos, Psicopedago-
gos e Assistentes Sociais,
como forma de combater a
evasão escolar e principal-
mente a depressão que vem
acometendo, atualmente, jo-
vens.

“Vejo muitos dos meus
amigos abandonarem a esco-
la, alguns para trabalhar e aju-
dar em casa, deixando os es-
tudos em segundo plano e ou-
tros se mutilando por conta da
depressão que vem crescendo
a cada dia entre os jovens” ex-
plica.

Durante a Sessão no Par-
lamento, para apresentação e
discussão do Projeto de Lei,
Igor terá como relator o De-
putado Federal Jovem, do Es-
tado de Pernambuco, Estevão
de Moraes. E para apresenta-

Desde 2013, os moradores
do distrito da Caroba con-
tam com o apoio social da
Tenda do Encontro dos Fi-
lhos do Deus Vivo.  Uma ins-
tituição filantrópica que tem
como objetivo atender as fa-
mílias da Região Metropoli-
tana de Salvador nos aspec-
tos físico, intelectual e espi-
ritual. Fundada em 28 de
maio de 2013, o trabalho so-
lidário teve início em uma
residência graças aos esfor-
ços dos membros dessa fa-
mília, que foram direciona-
das por Deus em prestar um
trabalho filantrópico naque-
la comunidade.

A instituição tem com
base atender as crianças no
acolhimento diário, acampa-
mentos, aula de música, ati-
vidades esportivas, didática
e eclesiásticas. Desde a sua
fundação já foram atendidas
cerca de 300 jovens. Atual-
mente estão registradas 77
crianças.

Para se manter, a Tenda
do Encontro dos Filhos de
Deus Vivo conta com o apoio
de voluntários  que fazem
doações e prestam serviços
na instituição. Também são
realizadas várias atividades
como bazares e feiras de saú-
de para beneficiar toda a co-
munidade. A instituição vem
recrutando voluntários que
carinhosamente são chama-
dos de “Tios da Fé”, que con-
tribuem com a sua genero-
sidade para o sustento, cres-

Tenda do Encontro dos
Filhos do Deus Vivo
realiza trabalho social

na Caroba

ção do seu projeto, o relator
será o Deputado Federal Jo-
vem,  do Estado de Roraima,
Eder Gabriel Chaves.

Para o futuro, o jovem pre-
tende ingressar na faculdade
de direito, que segundo ele, é
o primeiro passo até a realiza-
ção do seu grande sonho: se
tornar Juiz Federal e fazer
parte do Poder Judiciário.

Em visita ao Paço Munici-
pal no último dia 5 de setem-
bro, acompanhado por sua
mãe, Djane dos Anjos, Igor foi
recebido pelo prefeito Pitágo-
ras Ibiapina, que o parabeni-
zou pela iniciativa de seu pro-
jeto, que servirá de incentivo
para outros jovens do muni-
cípio. “Igor é mais um jovem
que está dando orgulho a nos-
sa cidade. Tenho certeza que
ele terá um futuro brilhante.
Está no caminho certo”, ates-
tou o prefeito.

Sobre o JPB
O Parlamento Jovem Bra-

sileiro, ou PJB como é nor-
malmente chamado, é uma
oportunidade única para os
estudantes de ensino médio
vivenciarem na prática, por
uma semana, o trabalho dos
deputados federais, elaboran-
do projetos de leis e debaten-
do na Câmara dos Deputados
temas de grande importância
para o nosso país.

O PJB é um programa que
busca contribuir para o desen-
volvimento de uma das di-
mensões de nossa cidadania,
que é o conhecimento sobre
como se organiza a nossa de-
mocracia representativa, as-
sim como a importância da
participação e do controle so-
cial.

Representantes de Bancos da cidade participam de reunião
na CPDC da Câmara de Vereadores de Candeias cimento e permanência da

grande obra e missão dada
por Deus.

No próximo dia 20 de
Outubro de 2019 está pro-
gramado um dia festivo com
uma grande ação social. Os
organizadores estão buscan-
do profissionais que possam
colaborador com o evento.
Já estão confirmados aten-
dimento de cabeleireiros,
aplicação de flúor, doação de
calçados, palestras, aferição
de pressão arterial e realiza-
ção de bazar. A feira conta
com o apoio da Casa de Aco-
lhimento da Irmã Day, de
Salvador.

A Tenda do Encontro dos
Filhos do Deus Vivo fica lo-
calizada a Rua da Areia, nº
07, distrito da Caroba, mu-
nicípio de Candeias. O seu
lema é: “Um projeto de Fé,
Esperança e Amor”. A fun-
dadora de mantenedora da
Instituição, Missionária Ma-
ria Lucia, espera a sua visita
para o fortalecimento do tra-
balho social. Telefone para
contato 71 99663 1377.

Convocada pelo presidente da
Comissão de Proteção e Defe-
sa do Consumidor, vereador
Diego Maia, foi realizada no
último dia 4 de setembro, na
sala Vip da Câmara Municipal
de Candeias, uma reunião en-
tre alguns vereadores e repre-
sentantes de instituições ban-
cárias que atuam na cidade.
Candeias dispõe de cinco
agências: Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal,
Banco Itau, Banco Bradesco e
Banco do Nordeste. O objeti-
vo do encontro, segundo Die-
go Maia, foi cobrar e propor
melhorias para o atendimen-
to ao público de Candeias nas
agências da cidade.
Lei dos 15 Minutos

De acordo com Diego
Maia, ficou estabelecido que a
Lei dos 15 Minutos, que na re-
alidade nunca funcionou em
Candeias, a partir de agora
possa ser respeitada e fiscali-
zada pelo Poder Público Mu-
nicipal. “Estabelecemos que
de agora em diante, a Prefei-

tura fiscalize efetivamente os
bancos e aqueles que não
cumprirem o que foi acorda-
do poderão ser autuados. Ini-
cialmente, vamos tolerar que
em dias de pagamento do fun-
cionalismo público municipal,
esse período de 15 minutos
possa ser estendido. No en-
tanto, em dias normais quem
não cumprir a Lei será notifi-

cado. Na primeira autuação,
sofrerá uma advertência; na
segunda multado em um sa-
lário mínimo e da terceira em
diante, mais dois salários mí-
nimos”, explicou o presidente
da Comissão de Proteção e
Defesa do Consumidor.

Também foi debatido na
reunião, a possibilidade de
Instalação de sanitários e be-

bedouros públicos para os
usuários das agências, uma
estrutura melhor para idosos
e deficientes físicos, caixas
eletrônicas com uma quanti-
dade maior de reserva mone-
tária aos fins de semana, e
melhorias no atendimento aos
clientes em geral.

Participaram da reunião,
além do presidente da Comis-
são de Proteção e Defesa do
Consumidor, Vereador Diego
Maia; a Presidente da Câma-
ra Municipal de Candeias, Ve-
readora Lucimeire Maga-
lhães; o secretário de Serviços
públicos, Carlos Ibiapina; a
presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Candeias
(CDL), Ana Paula Cordeiro,
outros vereadores, assessores
parlamentares e representan-
tes das agências da Caixa Eco-
nômica Federal, Banco Bra-
desco e Banco do Nordeste. O
Banco do Brasil e o Banco Itau
não mandaram representan-
tes.

DA REDAÇÂO

Madre de Deus, situada a 65
Km. de Salvador, completou
um ano sem assassinatos ou
tentativa de homicídios no dia
11 de agosto. O município pos-
sui uma área de 32,201 Km2 e
uma população estimada de
20.737 habitantes (IBGE
2018).

A cidade conta com uma
Delegacia da Polícia Civil e o
terceiro pelotão da 10 Compa-
nhia Independente da Polícia
Militar, além da Prefeitura
contar com a Secretaria de
Segurança Cidadã, com câme-
ras em diversos locais da cida-
de, e há uma Central de Mo-
nitoramento funcionando 24
horas por dia.

Entretanto, o prefeito Je-
ferson Andrade (PP) credita
estes números ao investimen-
to em políticas públicas para
as crianças e juventude. “Não
há nada como viver com a sen-

Missionária Maria Lúcia,
fundadora da Tenda de
Encontro dos Filhos de
Deus e seus “filhos”

O vereador Diego Maia conduziu a reunião na CPDC

sação de segurança. E essa es-
tatística é o resultado de um
trabalho social, com foco na
formação das crianças e ado-
lescentes. Não se combate a
violência com mais violência.
Se constrói a paz fazendo a
juventude sonhar com um fu-
turo melhor”, afirmou.

Madre de Deus é a única
cidade do Brasil onde toda a
rede pública municipal de en-
sino funciona em tempo inte-
gral. Os 2.650 alunos, da Cre-
che ao Fundamental II, en-
tram nas escolas às 7h30 e fi-
cam nas unidades até às
16h30. São distribuídas 
7.000 refeições diariamente
aos estudantes.

No segundo turno, os estu-
dantes têm aulas de inglês e
participam de atividades de
lazer, como jogos de xadrez,
frescobol e sinuca etc. Mas o
carro-chefe das atividades no

entorno da sala de aula é o es-
porte, com destaque para as
seguintes modalidades: judô,
jiu-jitsu, karatê, boxe, futsal e
basquete.

A cidade conta com um
Centro Esportivo de Alto Ren-
dimento que tem entre os seus
professores o renomado técni-
co de boxe Luis Dórea e já pos-
sibilitou a descoberta de talen-
tos que brilham no cenário
esportivo estadual e nacional.

Como, por exemplo, a ma-
dredeusense  Ana Karolina,
considerada pela Federação
Baiana de Judô a melhor atle-
ta Sub-18 e Sub-21; medalha
de Ouro nos Jogos Escolares

da Juventude de 2018 e atleta
da Seleção Brasileira de Judô.

Madre de Deus sediou no
final do ano passado o Circui-
to Baiano de Judô e mais de
cem atletas locais participa-
ram da competição e foram
premiados em diferentes cate-
gorias. De acordo com Marce-
lo Ornelas, presidente da Fe-
deração Baiana de Judô, “Ma-
dre de Deus  é uma referência
do judô baiano.

E os jovens da cidade con-
tam com cursos gratuitos pré-
Enem e pré-Ifba e transporte
gratuito ofertado pela Prefei-
tura até universidades e facul-
dades de Salvador.
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Prefeito anuncia homenagens
em memória do Dr. Francisco
Gualberto Dantas Fontes

Os melhores preços da cidade

VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis

#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Peças para todas as

 marcas de veículos

O prefeito de Candeias, Pitá-
goras Ibiapina, decretou luto
oficial de três dias em todo o
município na sexta-feira pas-
sada (06), em sinal de pesar
pelo falecimento do ex-prefei-
to Dr. Francisco Gualberto
Dantas Fontes, que esteve à
frente do governo municipal
entre os anos 1958 e 1962. O
médico faleceu na quinta (05)
aos 93 anos, no Hospital da
Bahia após o enfrentamento
de um Câncer. Nesta segunda
(09) o prefeito anunciou inú-
meras homenagens que serão
concedidas ao ex-prefeito.

O ex-prefeito chegou à ci-
dade em 1956 como médico do
Estado, para trabalhar no pos-
to de saúde e se tornou o pri-
meiro prefeito, após a eman-
cipação politica do município.
Entre seus feitos, Dr. Gualber-
to foi quem aboliu o antigo lar-
go da feira, para a construção
da arborizada Praça da Inde-
pendência, que mais tarde em
homenagem feita pelo então
prefeito Antônio Paterson de
Melo Pereira, passou a se cha-
mar Praça Dr. Gualberto Dan-
tas Fontes, a praça principal
da cidade.

O Médico em 2018 ao par-
ticipar da solenidade de Ani-
versário da Cidade, solicitou
ao prefeito Dr. Pitágoras Ibia-
pina que após a sua morte, as
suas cinzas fossem guardadas
na cidade, na Praça que leva o
seu nome. “Eu fiz um pedido
ao prefeito, que permita que
tragam as minhas cinzas para
colocar em Candeias. Eu te-
nho um túmulo próprio em
Salvador, no Campo Santo,
porque sou descendente de
uma família importante, meus
avós eram barões, mas eu pre-

firo Candeias a qualquer ou-
tro lugar”, disse em vida Dr.
Gualberto.

O prefeito Dr. Pitágoras
afirmou que realizará o dese-
jo do ex prefeito, diante da
comoção e da sua ligação com
todos os candeenses, e irá cri-
ar um monumento em sua
homenagem a ser instalado na
praça que leva o seu nome,
onde será também depositado
as suas cinzas. “É minha obri-
gação atender esse pleito de
Dr. Gualberto. Ele dedicou
sua vida a cuidar do povo de
nossa cidade. Muito além da
política, Dr. Gualberto foi um
amigo do povo de Candeias,
um exemplo de dedicação,
humildade, seriedade e sere-
nidade” concluiu.

O gestor também anunciou
hoje que enviará para a Câma-
ra de Vereadores um projeto
de Lei para alterar o nome do
Posto Médico Luís Viana Filho
para Posto Médico Dr. Fran-

cisco Gualberto Dantas Fon-
tes em sua homenagem. “Ele
foi o grande médico do povo
de Candeias, tão comprome-
tido com esse povo a ponto de
ter doado o terreno onde foi
construído o Posto Médico
Luís Viana. Nada mais justo
neste momento do que home-
nagear para sempre este ho-
mem que tanto amou Candei-
as e dedicou a sua vida em
nome da medicina e de nossa
cidade” afirmou.

O ex-prefeito Dr. Gualber-
to deixou também em sua
marca a criação do Mercado
Municipal, a atual Casa da
Cultura, na Rua 13 de Maio,
que abrigou a Câmara de Ve-
readores, a Prefeitura, a Cole-
toria Estadual e a 1ª Comarca
do município. O Decreto de
luto de nº 071/2019 foi publi-
cado no Diário Oficial Eletrô-
nico do Município.

Além de prefeito, Dr. Gualberto foi um dos fundado-
res da Clínica Maria Albano - CLIMA

Legião da Boa Vontade - LBV
mobiliza a sociedade em prol
do brincar e da prática
esportiva para crianças

Na edição deste ano, a campa-
nha destaca a importância do
esporte e do brincar saudável
na vida diária de crianças,
adolescentes e jovens em situ-
ação de vulnerabilidade soci-
al. A LBV acredita que essas
práticas devem ser constante-
mente incentivadas a fim de
que colaborem para fortalecer
o protagonismo infantojuve-
nil, para garantir a proteção
dos direitos desse público e
para fomentar bons valores,
entre os quais a solidariedade,
o respeito, a união, a discipli-
na, a responsabilidade e o
companheirismo.

As atividades esportivas e
lúdicas na infância, por exem-
plo, colaboram para o desen-
volvimento de aspectos físicos
e motores, sociais, afetivos e
cognitivos. Também desper-
tam, entre outros benefícios,
a criatividade, a imaginação,
a capacidade de resolver pro-
blemas, a expressar sentimen-
tos, a respeitar os colegas e
auxilia no controle da ansie-
dade e na socialização.

Para que milhares de cri-
anças, adolescentes e jovens

tenham esses direitos assegu-
rados, a Solidariedade faz
toda a diferença. Por isso, a
Legião da Boa Vontade convi-
da a todos a fazer parte dessa
iniciativa integrando o time da
campanha Eu ajudo a mudar.
 

Visite, apaixone-se e ajude
a LBV! Acesse: www.lbv.org.
Siga, curta e compartilhe as
ações da Instituição nas redes
sociais no endereço: LBVBra-
sil no Facebook, no Instagram
e no YouTube

Participe dessa iniciativa

Semana do Administrador promovida
pela Faculdade de Candeias foi sucesso

Valorizar e interagir com os
alunos e professores de Admi-
nistração da Faculdade Regi-
onal de Filosofia, Ciências e
Letras de Candeias (FAC), foi
um dos objetivos alcançados
pela Semana do Administra-
dor, promovida pela institui-
ção.

Realizada entre os dias 9 e
13 de setembro, a Semana do
Administrador foi encerra-

mento em grande estilo, com
a realização de uma grande
festa, de acordo com a profes-
sora Maria da Conceição So-
bral, diretora Acadêmica da
FAC e idealizadora do proje-
to.

Durante toda a semana,
várias atividades foram execu-
tadas por alunos e professores
que participaram do evento,
como palestras, mesas redon-

da, bate-papo e discursões so-
bre temas atuais da Adminis-
tração de Empresas.

A secretário de Cultura e
Turismo da Prefeitura de Can-
deias, Marivalda Silva e o ex-
prefeito de Candeias Francis-
co Conceição Silva, ambos ex-
alunos da Faculdade, proferi-
ram palestras.

No 12, foi realizada a Feira
do Empreendedor, onde vári-
os stands foram montados
para a visitação do público.

Segundo a professora Con-
ceição Sobral, a Semana do
Administrador foi um suces-
so, graças ao apoio dos profes-
sores, alunos e funcionários
da FAC. “Estou muito feliz
com a realização de mais uma
Semana do Administrador,
temos procurado ao longo dos
anos desenvolver atividades
para valorizar a nossa Institui-
ção”, comemorou a professo-
ra Conceição Sobral.

Professores da Rede Municipal de Ensino de
SFC ganham notebooks da gestão municipal
Em mais uma ação que visa
tornar a educação pública de
São Francisco do Conde uma
das melhores do Brasil, foram
entregues aos professores da
Rede Municipal de Ensino, no
último dia 19 de setembro, no-
tebooks de última geração.
Através da iniciativa, os Diá-
rios de Classe passarão a ser
preenchidos de forma online,
inserindo o município no que
há de mais moderno no mun-
do do ensino.

Outra novidade é a pré-
matrícula virtual, que poderá
ser feita, ao final deste ano
(2019), pelas famílias dos es-
tudantes através de um apli-
cativo próprio, facilitando o
procedimento, que já era in-
formatizado. Assim, a vaga do
aluno poderá ser garantida ao
alcance de um clique, por
meio do sistema de Gestão
Educacional E-grafite.

Presente à cerimônia de
entrega dos computadores, o
prefeito Evandro Almeida
saudou os profissionais da
Educação, ressaltando a im-
portância de todos para o
novo patamar alcançado no
município, “fruto do esforço e
da dedicação de todos vocês,
juntamente com o nosso se-

cretário Marivaldo do Amaral
e a sua equipe SEDUC. Para
mim é uma grande alegria
perceber que estamos avan-
çando a passos largos na dire-
ção da educação de qualidade
tão sonhada”.

O vice-prefeito Carlos Al-
berto Bispo Cruz (Nem do Ca-
ípe) também fez questão de
congratular a Rede Municipal
de Ensino pela melhoria notá-
vel em sua qualidade educaci-
onal. “O prefeito escolheu
muito bem o secretário para
assumir essa pasta. A educa-
ção já se sente melhorar visi-
velmente, o que é resultado de
muito trabalho. Parabéns se-
cretário Marivaldo, reconhe-
cemos o avanço da nossa edu-
cação”.

Antecedendo a entrega dos
notebooks, feita simbolica-
mente a três professores da
rede, o secretário da Educação
Marivaldo do Amaral explicou
como será feito, a partir de
agora, o acompanhamento da
vida escolar dos estudantes.
“Apresentaremos agora para
vocês o nosso sistema de ges-
tão escolar, que será feito na
plataforma web, tanto com
lançamento das frequências,
quanto das notas. E para au-

xiliar as nossas unidades es-
colares nesse processo, perce-
bemos a necessidade dos edu-
cadores terem o seu próprio
notebook para o trabalho co-
tidiano. Isso porque a nossa
rede não terá mais os diários
físicos em papel, como sempre
fora. Nessa direção, nós con-
versamos com o prefeito
Evandro, sinalizando essa ne-
cessidade, o qual foi pronta-
mente de acordo”.

Um dos professores que
representou a classe, receben-
do das mãos do prefeito Evan-
dro Almeida seu notebook, foi

Caio César, do Centro de Es-
tudos e Aperfeiçoamento do
Saber – CEAS. De acordo com
ele, a Educação municipal de
São Francisco do Conde “é
bastante diferente da realida-
de que eu tinha, na outra Rede
em que trabalhava. Inserir a
tecnologia na sala de aula é
um grande avanço em relação
aos outros locais, algo real-
mente muito importante para
a Educação. Vai ser extrema-
mente útil, pois irá agilizar
nossos processos e permitir
uma economia de tempo”.

Por Sophia Mídian

Cada professor recebeu um notebook de última geração

No último dia 26 de setembro,
a Rede Municipal de Ensino foi
agraciada com o Workshop de
Dança Entre Lugares: reinven-
tando corporalidades dançadas
nas práticas criativas da diáspo-
ra, ministrado pela dançarina e
cientista política Carolina
Mahecha Quintero. A atividade
será realizada das 08h às 12h,
na Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC.

O objetivo da ação é promo-
ver experiências corporais e cri-
ativas a partir de uma metodo-
logia de investigação-criação
focada na exploração da memó-
ria, da cartografia e dos estados
corporais que permitem a dan-
ça contemporânea. Serão con-
templados com a participação
nesse workshop internacional,
um grupo de 30 estudantes do
Instituto Municipal Luiz Viana
Neto.

A ação acontecerá em três
etapas: a apresentação do sólo
PATHU YA’AX, o workshop em
si e e o momento de diálogos,
com espaço para esclarecimen-
to de dúvidas, verbalização de
sensações e aprofundamento da
atividade experienciada.

Segundo Carolina Quintero,
que também é intérprete-cria-
dora, educadora e pesquisado-
ra de dança contemporânea, “o
presente atelier surgiu da ne-
cessidade de abordar a constru-
ção da corporeidade enquanto
mulher migrante da América
Latina. Nesse sentido, a migra-
ção é entendida como um pro-
cesso que suscita várias confi-
gurações de identidade num
não lugar ou entre lugares, as
quais se materializam, produz e
deixa memória no corpo. As-
sim, queremos promover a he-
terogeneidade dos discursos
corporais que surgem em um
contexto intercultural”.

Saiba mais sobre a artista:
Carolina Mahecha Quintero

é professora de Dança Moder-

na, Contemporânea, Clássica e
Tradicional para crianças, ado-
lescentes e adultos nas associa-
ções culturais e artísticas de
Toulouse (França). Pesquisado-
ra da história da dança e dos
discursos estéticos construídos
nos processos de criação e re-
cepção da dança contemporâ-
nea. Consultora de instituições
governamentais, não governa-
mentais e acadêmicas que par-
ticipam da promoção de políti-
cas, programas e projetos para
o desenvolvimento de artes cê-
nicas e dança em Bogotá (Co-
lômbia).

Doutoranda em Artes Cêni-
cas da Université Toulouse-
Jean Jaurès, Toulouse-França,
em cotutela com o programa de
doutorado de Artes Cênicas da
Universidade Federal da Bahia,
UFBA (2018-2021). Mestra em
Artes Cênicas da Universidade
Federal da Bahia-Brasil (2017).
Graduação em Artes Cênicas
com ênfase em interpretação da
Dança Contemporânea pela
Universidade do Distrito Fran-
cisco José de Caldas, Bogotá
(2011).

Dançarina e pesquisadora internacional
realizou workshop com alunos da Rede
Municipal de Ensino de SFC

Carol Quinteiro em cena

A ex-aluna da FAC, Marivalda Silva, fez palestra

Por Sophia Mídian
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Equipe franciscana de
karatê conquista 27
medalhas no VI Troféu

Bahia de Karatê 
A equipe de São Francisco do
Conde ficou em primeiro lugar
no quadro de colocação geral
com 600 pontos, conquistan-
do 12 medalhas de ouro, 09 de
prata, 06 bronze. O VI Troféu
Bahia de Karatê aconteceu no
último domingo, 18 de agos-
to, e contou com vinte e sete
atletas representando o muni-
cípio. A competição foi sedia-
da no Clube dos Bancários de
Salvador localizado na Ladei-
ra dos Aflitos, bairro de Cam-
po Grande e abrangeu as ca-
tegorias que vão desde o sub-
8, sub-12, sub-14, cadete, jú-
nior, sênior, master – acima
de 35 e pessoas portadoras de
deficiência.

Para o técnico Robson
Amorim, através de treino,

dedicação e o apoio da Secre-
taria de Desenvolvimento So-
cial e Esportes, a modalidade
conseguiu a ajuda necessária
para melhorar o desempenho
dos atletas. “Esse apoio foi es-
sencial para gerar um treina-
mento de qualidade aos atle-
tas do município e os bons re-
sultados estão sendo colhi-
dos”, comenta Amorim. “A
etapa foi dura, com grande
nível dos atletas, uma compe-
tição que durou 6h e contou
com 18 delegações”, ressalta o
técnico que coloca como fator
decisivo para os medalhistas a
concentração e a dedicação na
competição.

A técnica, Emily Meireles,
destaca que a importância de
competições como esta – ”ser-

vem como base de preparação
para nossos atletas, que irão
para fase final do Campeona-
to Brasileiro de Karatê em
Uberlândia/MG entre os dias
07 a 13 de outubro.” Enquan-
to que o técnico Clóvis
Monteiro ,  ”Compet ições
como esta é o lugar em que os
atletas podem testar o treina-
mento que investimos neles,
para que assim possamos ver
ao pontos que necessitam ser
aperfeiçoados.”

Segundo o secretário da
pasta, Aloísio Oliveira, esses

Atletas de São Francisco do Conde que participaram
e ganharam 27 medalhas para o município

ESPORTE Os atletas de São Francisco do Conde ficam em primeiro lugar no quadro de colocação geral

resultados são importantes e
servem para colocar o nome
do município em destaque.
“Nós parabenizamos esses
atletas que representam São
Francisco do Conde tão bem,
a participação e as conquistas
são de extrema importância
para a construção de um mu-
nicípio com tradição no espor-
te”, ressalta Aloísio.

Os Atletas Moacir, Diego e
Gledson, ainda conquistaram
o primeiro lugar na modalida-
de Kata por equipe.

Boro: por que a lavoura precisa deste nutriente
O boro é um nutriente extre-
mamente importante para a
formação de lavouras homo-
gêneas e saudáveis, no entan-
to, muitas vezes é deixado de
lado pela falta de informação
sobre seus benefícios. Indica-
do para todos os tipos de cul-
turas, o micronutriente atua
na formação das paredes ce-
lulares da planta e nos pontos
de crescimento, desempe-
nhando um papel fundamen-
tal para o transporte de açú-
car. A quanti-
dade a ser aplicada é definida
pela necessidade de cada
planta após análise do solo. O
seu uso correto ajuda na la-
voura e resulta em uma maior
produtividade.

Os produtores rurais
que identificarem a falta des-
te nutriente em suas planta-

ções devem recorrer a fórmu-
las como o Aspire®, produto
de performance exclusivo da
Mosaic Fertilizantes. Por meio
da tecnologia Nutriform®,
que combina a liberação ime-
diata e a gradual, ele entrega
potássio e duas formas de
boro em um mesmo grânulo,
resultando em uma maior ca-
pacidade produtiva.

Para re-
forçar o seu compromisso com
a qualidade, a empresa vali-
dou durante quatro anos a
tecnologia com base na reali-
dade brasileira de fertilidade
do solo e nutrição de safras.
Assim, o produto tem a garan-
tia de trazer boa nutrição du-
rante todo o ciclo de vida da
planta.

No último dia 20 de
agosto, “Dia D”, a Mosaic Fer-

tilizantes promoveu eventos,
palestras técnicas, visitas a cli-
entes em mais de 38 localida-
des do País, a fim de apresen-
tar os diferenciais os benefíci-
os do fertilizante. O produto
está disponível em todas as re-
giões do Brasil, através do
time comercial da Mosaic Fer-
tilizantes em sua localidade ou
pelo site
www.mosaicco.com.br.

Sobre a Mosaic Fertilizan-
tes
Com a missão de ajudar o
mundo a produzir os alimen-
tos de que precisa, a Mosaic
atua da mina ao campo. A
empresa entrega cerca de 27,2
milhões de toneladas de ferti-
lizantes ao ano para 40 países,
sendo uma das maiores pro-

dutoras globais de fosfatados
e potássio combinados. No
Brasil, por meio da Mosaic
Fertilizantes, opera na mine-
ração, produção, importação,
comercialização e distribuição
de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas agríco-
las, ingredientes para nutrição
animal e produtos industriais.
Presente em dez estados bra-
sileiros e no Paraguai, a em-
presa promove ações que vi-
sam transformar a produtivi-
dade do campo, a realidade
dos locais onde atua e a dis-
ponibilidade de alimentos no
mundo. Para mais informa-
ções, visite
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook e LinkedIn.

Por AllysonPains
Edelman

AGRICULTURA Deficiência na planta pode causar perda de produtividade e menor colheita

Templo da Boa Vontade —
uma energia extraordinária
que ultrapassa fronteiras

O que há de especial no Templo
da Boa Vontade (TBV)? Por que
o local atrai gente de tantas par-
tes do Brasil e do mundo? Situ-
ado no coração do Brasil, o Tem-
plo da Paz, como também é co-
nhecido, é um ícone místico e
espaço dedicado à Espirituali-
dade Ecumênica. Suas portas
permanecem abertas dia e noi-
te para atender peregrinos e vi-
sitantes em busca de um local
para orar ou meditar livremen-
te, conforme a crença de cada
um. Segundo dados oficiais da
Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-
DF), anualmente, mais de um
milhão de pessoas visitam o
monumento.

Conectando com boas ener-
gias

No TBV, o sentimento de paz
é todo o tempo lembrado pelas
pessoas que frequentam o local.
É comum os peregrinos surpre-
enderem-se a cada ambiente vi-
sitado. Em 2013, por exemplo,
a guitarrista Bibi McGill, da
equipe da cantora norte-ameri-
cana Beyoncé, aproveitando a
agenda de shows da artista no
Brasil, esteve na Pirâmide da
Paz: “É exatamente o que pre-
cisava para trazer paz para
minha vida, para trazer puri-
ficação e um pouco de cura e
tranquilidade. Ao caminhar na
parte escura [da espiral, na
Nave do TBV], fiquei pensando
no meu crescimento, do que
quero me libertar, em que que-
ro mudar. Ao chegar no centro,
conectei-me com a energia do
Céu, com a energia da Terra, e
trouxe isso para o meu coração.
Depois, caminhei na parte cla-
ra, saindo da espiral mais leve
e muito conectada” declarou a
guitarrista, que postou várias
fotos da visita em sua conta nas
redes sociais.

Outros integrantes da equi-
pe de Beyoncé acompanharam
Bibi na visita ao monumento. O
cinegrafista Douglas Porter, a
trompetista Crystal Ravél Tor-
res e o fotógrafo Robin Harper
percorreram os ambientes e re-
gistraram imagens. Todos se
mostraram fascinados com a re-
ferência à Espiritualidade Ecu-
mênica em um local onde pes-
soas de todas as classes sociais,
etnias, religiões e filosofias de
vida são recebidas de braços
abertos. Na opinião de Crystal
Torres, que, por conta da pro-
fissão, já viajou por muitos paí-
ses, é possível sentir no Templo
da Boa Vontade uma energia ex-
traordinária. Segundo ela, a ex-
periência deixou uma forte im-
pressão. “O Templo [da Boa
Vontade] é muito mágico, mui-
to espiritual. É um lugar lindo
para visitar, alcançar o equilí-
brio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encon-
tro de ideologias e de culturas
religiosas, porque, no final das
contas, Deus é Amor. A maior
lição que eu aprendi é que não
importa onde você está, Deus é
Amor, pois Deus se expressa
das mais diferentes formas. É
muito bonito ver tudo isso pre-
sente em um único lugar.” A vi-
sita ao TBV foi tão marcante,
que Crystal resolveu buscar ins-
piração na ambiência do lugar
para montar um espaço seme-
lhante na casa dela.

“O Mistério de Deus Reve-
lado”

A Pirâmide das Almas Ben-
ditas também recebeu a visita
do músico, cantor e compositor
Robert Plant, que foi vocalista
da banda britânica Led Zeppe-
lin. Considerado um dos gran-

des astros do rock, Plant foi ao
Templo da Boa Vontade para
meditar antes de uma apresen-
tação na capital federal. Ele es-
tava acompanhado por produ-
tores e integrantes de seu atual
grupo, The Sensational Space
Shifters. Na ocasião, afirmou
que muito ouviu falar da Pirâ-
mide da Paz, por isso fez ques-
tão de conhecer o monumento
na primeira visita dele à capital
do Brasil. No TBV, o cantor per-
correu todos os ambientes e, di-
ante da Mandala, repetiu o ri-
tual dos peregrinos, estenden-
do as mãos à frente da obra,
para refletir e orar. Utilizando a
câmera do celular, o roqueiro fo-
tografou a inscrição situada no
Salão Nobre que traz este pen-
samento do fundador do
TBV, José de Paiva Netto: “Se
há noite escura, também existe
manhã radiante”.

Depois de caminhar pela es-
piral e observar o Cristal Sagra-
do, o cantor destacou a qualida-
de da música ambiente da Nave
do TBV, que favorece
a meditação. Naquele instante,
os peregrinos ouviam as compo-
sições do Oratório O Mistério de
Deus Revelado, de autoria do
compositor Paiva Netto. Saben-
do disso, Plant perguntou, en-
tão, como conseguiria aquele
CD. Em seguida, com o disco em
mãos, simpaticamente brincou:
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou re-
alidade

O fundador da Legião da Boa
Vontade (LBV), Alziro Zarur
(1914-1979), sonhou um dia er-
guer um templo do ecumenis-
mo, aberto a todas as pessoas
que buscassem paz e um encon-
tro consigo mesmas e com a es-
piritualidade. Em vida, o saudo-
so jornalista, radialista e poeta
carioca anunciou o elevado pro-
pósito de construir o Templo da
Boa Vontade na capital do Bra-
sil. Seu fiel sucessor, o jornalis-
ta, radialista e escritor José de
Paiva Netto, não economizou
esforços para concretizar esse
ideal. Em 1985, durante memo-
rável congresso legionário dedi-
cado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo,
que prontamente atendeu ao
chamado. “Promessa que o nos-
so amigo (Zarur) fez é uma pro-
messa nossa. Ele disse que a
LBV daria ao Brasil um templo
onde as pessoas realmente con-
fraternizariam. Para construí-
lo, nossa principal ferramenta
será a Fé Realizante, e essa Fé
os legionários, principalmente
as mulheres, têm sobejamen-
te...”, afirmou Paiva Netto.

Há 30 anos, o Templo da
Boa Vontade cumpre o papel de
acolher todos que, nos desafios
da vida, precisam de um mo-
mento de reflexão. “Se há neces-
sidade de um teto para as pes-
soas se protegerem das intem-
péries atmosféricas, urgente se
faz um local que as abrigue das
tormentas do sentimento, es-
quecidas as suas diferenças re-
ligiosas, ideológicas, políticas,
econômicas, de modo a se refa-
zerem espiritualmente, descan-
sando das procelas íntimas.
Todo mundo tem uma dor que
não conta a ninguém, desde o
mais poderoso ao mais simples
dos homens, até mesmo os Ir-
mãos ateus”, destaca o funda-
dor do Templo do Ecumenismo
Divino.

Participe das comemorações
dos 30 anos do Templo da Boa
Vontade! Quadra 915 Sul — Bra-
sília/DF — Confira a programa-
ção acessando:
www.amigosdotbv.org.

Projeto de longa metragem baiano é selecionado
para o Pitching público do maior evento da
América Latina ligado ao setor audiovisual
Madalena conta a história de
uma mãe–solteira que se
torna garimpeira e enfrenta
o poder político local de uma
Chapada Diamantina coro-
nelista. O projeto de longa
metragem, da produtora O
Candeeiro filmes, foi um dos
selecionados para o Pitching
público da EXPOCINE, se-
gundo maior evento do
mundo voltado para execu-
tivos do cinema.  

Ao todo, 12 propostas fo-
ram escolhidas por uma
banca de renomados profis-
sionais do mercado.  Elas
serão apresentadas para
uma plateia composta por
compradores nacionais e in-
ternacionais.  A apresenta-
ção de Madalena ficará a car-
go da autora Sophia Mídian,
diretora, roteirista e CEO da

empresa baiana, registrada
na ANCINE desde 2011. 

De acordo com a cineas-
ta, que integra o HUB Bahia
Visual “esta será uma missão
e tanto! Venho amadurecen-
do o projeto há alguns anos

e chegou a hora de mostrá-
lo para um público especi-
alizado, a fim de conseguir
recursos para a sua realiza-
ção. O roteiro, escrito por
mim e iniciado durante uma
oficina com o veterano Or-

lando Senna,  já passou por
algumas consultorias e é le-
vemente inspirado na histó-
ria dos meus pais, que se co-
nheceram no final da déca-
da de 70, em Seabra, capital
da Chapada e centro geográ-
fico da Bahia”. Ainda segun-
do a autora, a trama envolve
conspirações políticas e faz
uma homenagem ao jorna-
lismo combativo. 

A Expocine acontecerá
entre os dias 01 e 04 de ou-
tubro, em São Paulo. Em sua
6ª edição, o tema da conven-
ção  será *O Hub da Tela
Grande*.

Este ano, a grande  novi-
dade é a abertura para o seg-
mento de produção audiovi-
sual, reunindo toda a cadeia
produtiva, algo inédito na
América Latina.
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-se por ser uma das empresas
mais conceituadas no segmento de transporte na Bahia, oferecendo serviços de
transportes com qualidade, conforto, segurança e respeito aos nossos clientes.
Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e Turismo atendem diversos setores,
tais como: Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/out – agência de viagens;
Transporte de passageiros em turismo e excursões; Feiras e congressos; Indústria
e fábricas; Instituições de ensino; Transporte executivo; Passeios programados;
Motoristas treinados. Conforto, segurança, pontualidade e higiene são
componentes da garantia para atingir a nossa meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a ATT – Atlântico Transportes e
Turismo oferece aos seus clientes e usuários sempre o que há de mais moderno  e
seguro no setor, inovando responsavelmente, com segurança e com alta qualidade,
que nos diferenciam e garantem a confiança e o bem estar de nossos clientes,
fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismo uma das empresas mais
conceituadas no segmento de transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda oferece um serviço
exclusivo para as indústrias  do Polo Petroquímico.

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

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

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

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região
LOUÇAS SANITÁRIAS - TINTAS

PISOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

TUBOS & CONEXÕES
FERRAMENTAS EM GERAL

  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-7168 - Candeias-Bahia

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

O Braseiro
A Melhor Comida
a Quilo da Região

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

#Pratos Deliciosos #Massas #Churrascos #Saladas #Doces #Sucos & Sobremesas

RESTAURANTE


