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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.
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A Santa Dulce do Pobres
ganha imagem em bronze
na praça de Candeias

Num clima de muita religio-
sidade e fé, com a presença do
vice-governador João Leão,
do bispo da Diocese de Cama-
çari, Dom João Carlos Petrini
e do deputado estadual Nilti-
nho, além de outras autorida-
des políticas e eclesiásticas, o
prefeito de Candeias Pitagoras
Ibiapina, entregou a popula-
ção do município, no último
dia 19 de outubro, a nova pra-
ça Irmã Dulce, que agora pas-
sa a se chamar Praça Santa
Dulce dos Pobres, numa justa
homenagem à primeira Santa
baiana, que foi canonizada no
último dia 13 de outubro, no
Vaticano, em Roma pelo Para
Francisco.

Além da praça totalmente
reformada, a prefeitura tam-
bém ergueu no centro do novo
cartão postal da cidade, uma
imagem em bronze, da artista

Foto: Jorge Bastos

ICB oferece vagas para diversos cursos
profissionalizantes em Candeias e RMS

O Instituto do Conhecimento
da Bahia (ICB), organização
educacional fundada pelo pro-
fessor Osvaldo de Miranda Fi-
lho, que também é o diretor
geral da Faculdade Regional
de Filosofia, Ciências e Letras
de Candeias (FAC) está ofere-
cendo vagas para diversos
cursos técnicos e qualificação
profissional.

Para o núcleo de Candeias,
onde Instituto funciona em
frente à FAC, na BA 522, na
Caroba,  o ICB tem vagas para
os cursos de Enfermagem,
Saúde Bucal, Radiologia, Nu-
trição. Análises Clínicas, Far-
mácia, Serviços Jurídicos,
Transações Imobiliárias, Se-

gurança do Trabalho, Mecâni-
ca de Moto e Rádio e TV.

De acordo com o professor
Osvaldo Miranda, as aulas são
presenciais, com professores
altamente qualificados, além
de oferecer o apoio do
PORTALICB.COM.BR, que
oferece uma biblioteca virtual
com mais de 10 mil itens e dis-
ponibiliza aulas que o aluno
poderá acompanhar ao vivo
pela pela internet. “O IBC já
colocou no mercado de traba-
lho centenas de profissionais
das mais diferentes áreas.
Oferecemos para os estudan-
tes de Candeias uma formação
de qualidade”, disse o profes-
sor Osvaldo Miranda.

O professor Osvaldo de
Miranda Filho, fundador
do ICB, tem mais de
trinta anos no magistério

Candeias vai ganhar o seu primeiro
Home Center da Construção. Aguarde!

Fotos: Mallu Silva

Reitor da Ucsal,
Padre Maurício Ferreira

Prefeito de Madre de
Deus, Jeferson Andrade

O prefeito de Madre de Deus, Jeferson Andrade e o Reitor da Ucsal, Maurício Ferreira exibem o contrato

plástica Vânia Braga, da San-
ta Dulce dos Pobres, a eterna
Anjo Bom da Bahia.

Santa Dulce dos Pobres

A Sansil Materiais de Constru-
ção, uma das principais lojas
do ramo, de Candeias e região,
pensando em dá mais confor-
to e segurança para os seus cli-
entes, está preparando o pri-
meiro Home Center da Cons-
trução na cidade.

Localizado nas margens da
BA 522, nas proximidades do
posto da Polícia Rodoviária
Estadual, a Sansil Home Cen-
ter da Construção terá uma
área de 850 metros quadrados
de show room para exposição
de mais de 5 mil itens, com
uma grande inovação, ofere-
cendo também utilidades para
o lar, como tapetes, panelas
etc, além de oferecer 30 vagas
de estacionamento.

Um dos objetivos da em-
presa é desafogar o trânsito no
centro da cidade e oferecer um
serviço com alta qualidade,
umas das marcas da Sansil. O Showroomm da Sansil Home Center da Construção terá 850 metros quadrados

Programa de Inovação “Start
Madre”, uma parceria com a
Ucsal, foi lançado na Câmara
Municipal de Madre de Deus
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O prefeito de Madre de Deus,
Jeferson Andrade e o Reitor
da Universidade Católica de
Salvador - Ucsal, Padre Mau-
rício Ferreira, assinaram no
último dia 23 de outubro, um
documento, o “Termo de Co-
operação Técnica”, que mar-
cou o lançamento do progra-
ma “Start Madre”, criando na
cidade um Centro de Tecno-
logia, Inovação e Criatividade.
Neste local serão ofertados
cursos de graduação, pós-gra-
duação, espaços de co-
working, laboratórios e cen-
tros de formação tecnológica. 

De acordo com o reitor da
Ucsal, padre Maurício Ferrei-
ra, “este é um modelo que
nasce de forma inovadora.
Esta é a universidade comu-
nitária. Através deste concei-

to, vamos desenvolver capaci-
dades”, pontuou.

Já o prefeito Jeferson An-
drade, disse que “As obras fí-
sicas são muito importantes
numa gestão municipal. Mas
não há nada como dar pers-
pectivas de um futuro digno
para a juventude de Madre de
Deus e também para os jovens
de toda a região. Pois esse é o
principal objetivo do inovador
Programa Start Madre”, ga-
rantiu o chefe do executivo .

Para Igor Oliveira, secretá-
rio municipal do Planejamen-
to do, que expôs o programa
para o público, que lotou o
auditório da Câmara Munici-
pal, o Start Madre, “coloca
Madre de Deus como um pon-
to estratégico para a oferta de
novas tecnologias”.
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Pesquisa eleitoral feita em
Candeias não coloca nomes que
poderiam ser candidatos a prefeito

A pesquisa de intenção de vo-
tos feita em Candeias pelo
Bahia Notícias e pela Séculus
Análise e Pesquisa, divulgada
no último dia 03 de outubro,
visando as eleições municipais
do ano que vem, chamou a
atenção de alguns “analistas”
políticos da cidade, pela não
inclusão de alguns nomes que
são citados nas ruas como
possíveis candidatos a prefei-
to em 2020.

Na aferição estimulada, a
Séculos e o Bahia Notícias co-
locaram apenas os nomes de
Dr. Pitágoras (38,94%), To-
nha Magalhães (27,42%), Sar-
gento Francisco (5,76%), João
Isidório (5,53%), Carlos Mar-

tins (3,46¨%), Marcia Gomes
(2,53%) e Lucimeire Maga-
lhães (1.61%). De acordo com
observadores políticos de
Candeias ouvidos pela Coluna,
poderiam ser colocados ainda
os nomes de Amiga Jú, Diego
Maia, Arnaldo Araújo e Fer-
nando Calmon e Bobó.

No caso específico de Die-
go Maia, apesar do jovem ve-
reador nunca ter dito que é
candidato a prefeito, o nome
dele aparece na espontânea,
portanto, se tivesse na estimu-
lada, o cenário poderia ser di-
ferente.

Já o ex-vereador Antônio
Gilson (Bobó) que cumpriu
três mandatos na Câmara
Municipal e ajudou a eleger
por duas vezes a sua esposa
Rosana, é tido nas principais
conversas políticas da cidade
como um nome que estaria em
qualquer lista de prováveis
candidatos a prefeito.

Um dos políticos mais po-
pulares de Candeias, Bobó
além de ter sido vereador em
três oportunidades, foi secre-
tário no governo do ex-prefei-
to Sargento Francisco e atual-
mente comanda a Secretaria
de Esportes da administração
do prefeito Dr. Pitágoras.

Bobó também foi candida-
to a vice-prefeito em duas
oportunidades: em 2012,
compondo a chapa com Car-
los Martins e em 2016, quan-
do foi o companheiro de To-
nha Magalhães.

Bobó foi vereador 3 vezes

Diego está no 1º manato

Atracadouro e o Museu Wanderley
de Araújo Pinho vão ser reformados

O Governo do Estado publicou
no Diário Oficial do último dia
5 de outubro, que o município
de Candeias será beneficiado
pelo Prodetur Nacional Bahia,
com a reforma do atracadou-
ro da área do Museu Wander-
ley Pinho.

No mesmo ato, também foi
informado que o próprio Mu-
seu Wanderley de Araújo Pi-
nho será totalmente reforma-
do, “através de uma licitação
específica para este fim, que já
está em fase de conclusão”.

O Museu Wanderley de
Araújo Pinho fica no distrito
de Caboto e a sua reforma,

sem dúvida vai impulsionar o
turismo na região. Dono de
uma beleza natural inconfun-
dível, o distrito de Caboto é
um dos principais pontos tu-
rísticos de Candeias, localiza-
do às margens da Baía de To-
dos os Santos.

Museu Araújo Pinho é um
cartão Postal de Candeias

Carlos Guedes
assumiu a pré
campanha de
Sargento
Francisco
Por um erro na impressão do
jornal na edição passada, essa
nota saiu sem o texto,  pedi-
mos desculpas. Eis a matéria:

O empresário e ex-vice
prefeito Carlos Guedes, que

foi secretário de Administra-
ção nos últimos meses do go-
verno do ex-prefeito Sargen-
to Francisco, assumiu a coor-
denação política da pré cam-
panha do ex-prefeito à suces-
são municipal.

Tido como um político
conciliador, Carlos Guedes
circula com tranquilidade pe-
los diversos grupos políticos
do município. Alçado à políti-
ca pela ex-prefeita Maria
Maia, Carlos Guedes foi can-
didato a prefeito em 2004.

Carlos Martins participa do Ato
Intercultural no Pelourinho
Num evento que fez parte das
comemorações do Dia Inter-
nacional do Idoso, o secretá-
rio de Justiça, Direitos Huma-
nos e Desenvolvimento Soci-
al, Carlos Martins, afirmou
que é preciso se estabelecer
políticas públicas em defesa
dos idosos.

Ao participar da abertura
do Ato Intercultural, Carlos
Martins lembrou que a Bahia
tem mais de 2 milhões de ido-
sos acima de 60 anos e que é
urgente se fazer um trabalho
específico para atender a essa
camada da população. “Os
números de maus tratos con-
tra os idosos são alarmantes,
18 casos de abusos são regis-
trados diariamente nas dele-
gacias especializadas e o pior,
desses 56% são praticados por
membros da família e 85%
dentro do próprio convívio fa-
miliar”, alertou o Secretário.

Carlos Martins também fa-
lou sobre o trabalho que vem
sendo desenvolvido pelos

Centros Sociais Urbanos, es-
palhados pela capital, onde
várias atividades são ofereci-
das para melhorar o bem es-
tar dos idosos.

Durante o evento, aconte-
ceu uma reunião especial com
o Conselho Especial da Pessoa
Idosa, quando foram tratados
os problemas que afetam essa
população.

Carlos Martins estava tão
à vontade, que chegou a dan-
çar com umas senhoras que
fazem parte do grupo de Sam-
ba de Roda Fonte da Alegria,
do Centro Social Urbano da
Liberdade.

Secretário Carlos Martins
em entrevista à TV Bahia

A incansável procura pela felicidade

Todo ser humano é movido pela insatisfação;
por isso, sempre estamos em busca de algo
para nos completar, preencher. Então, nin-
guém nunca terá o privilégio de alcançar uma
satisfação total e plena. Ela é momentânea,
fugaz, súbita, podendo até ser duradoura, po-
rém nunca permanente.

Mas isso não é ruim, ao contrário: seria um
tédio se tivéssemos tudo quando ou quanto

desejássemos. Não obstante, é apenas a sensação de incom-
pletude que serve como lubrificante das engrenagens que mo-
vimentam nossa motivação.

Da mesma forma acontece com a felicidade. Muitas pesso-
as vivem em uma busca frenética pela felicidade, como se ela
fosse um estado perfeito de euforia, prazer e alegria. Assim
como o amor é diferente da paixão, a felicidade não é sinôni-
mo de alegria. Muitos passam a vida toda esperando por uma
felicidade permanente, sem atentar que a vida está passando e
não estão aproveitando os momentos presentes que tem.

Uns acreditam que a felicidade está em viajar, conhecer
outros países e regiões, mas quando estão lá, sonham em vol-
tar para o aconchego do lar; outros pensam que a felicidade
está em alcançar determinado nível profissional ou ganhar uma
promoção, porém quando perdem o emprego reconhece que
era feliz no cargo anterior e não reconhecia; uns acham que
serão plenamente felizes quando encontrar o parceiro ideal,
mas depois descobrem que ninguém é perfeito e que não deve-
ria ter terminado com a pessoa que amava, nem ter se impor-
tado com as opiniões alheias; outros só reconhecem a felicida-
de de ser saudável quando estão doentes, em fase terminal. E
há ainda os que associam felicidade ao acúmulo de bens e ri-
quezas, mas só quando percebe que nenhuma fortuna poderá
salvá-lo da morte, é que aprende que a felicidade deveria estar
nas coisas mais simples da sua vida, ao lado das pessoas que
ama.

Precisamos urgentemente ensinar essas lições às crianças,
desde a mais tenra idade: felicidade não significa deixar de sen-
tir dor, deixar de ter frustrações, ou estar livre de problemas…
Ao contrário: é um constante reconhecimento pelo privilégio
de estar vivo e – independente das limitações e circunstâncias
– poder enfrentar os desafios da vida, mas também poder sa-
borear os prazeres por ela oferecidos.

Se a felicidade estivesse na riqueza, não existiriam milioná-
rios suicidas; se estivesse na euforia, os dependentes químicos
não sofreriam; se estivesse na aparência física, não haveria tan-
tos jovens com depressão… As pessoas buscam incansavelmen-
te a felicidade como se existisse uma fórmula mágica para al-
cançar tal estágio. Porém, enquanto não entendermos que fe-
licidade é o que temos à nossa disposição agora, chegaremos a
velhice e, ironicamente, reconheceremos que deixamos de ser
felizes buscando a felicidade.

A Caridade pura não
aceita egoísmo

Quem se integra no verdadeiro espírito da
Caridade não mais aceita o egoísmo. Deus
é quem nele habita. E este sentido de Fra-
ternidade, Solidariedade, Generosidade,
que é Deus, vive em todos e por todos os
seus Irmãos em humanidade. Disse
o Buda (aprox. 556-486), o iluminado men-
tor que nasceu na Índia: ”O sofrimento é

universal; a causa do sofrimento são os desejos egoístas;
a cura do sofrimento está em libertar-se dos desejos; o
modo de livrar-se dos desejos é através de uma perfeita
disciplina mental”.

Deus é Caridade. Em sua Primeira Epístola, 4:8 e
16, João Evangelista explica que ”Deus é Amor”. Ora, Cari-
dade é sinônimo de Amor. Todos precisam dele, o mundo
necessita de Caridade. Eis a Estratégia Divina para a per-
feita condução dos povos, quando os seres humanos alcan-
çarem que Política plena é aquela que, cuidando do cida-
dão, infere que este, além de corpo, também possui Alma.
Diante desse Ser completo, teremos uma nação integrada
na Solidariedade Ecumênica, portanto Social, Altruística.
Quando isso ocorrer, o sofrimento, incluído o psíquico, pas-
sará ao largo. Afinal, vivemos o terceiro milênio. Algo terá
de mudar, nem que demore mil anos.

Erigir um Império de Boa Vontade
A Caridade, na sua expressão mais profunda, deveria ser

um dos principais estatutos da Política, porque não se res-
tringe ao simples e louvável ato de dar um pão. É o senti-
mento que — iluminando a Alma do governante, do parla-
mentar e do magistrado — conduzirá o povo ao regime em
que a Solidariedade é a base da Economia, entendida no
seu mais amplo significado. Isso exige uma reestruturação
da Cultura, por intermédio da Espiritualidade Ecumênica e
da Pedagogia do Afeto, no meio popular e como disciplina
acadêmica. Contudo, no campo intelectual, que o seja sem
qualquer tipo de preconceito que reduza, em determinadas
ocasiões, a perspectiva de grandes pensadores analíticos,
pelo fato de alguns deles se submeterem a certos dogmatis-
mos ideológicos e científicos, o que é inconcebível partindo
de mentes, no supino, lucubradoras. Até porque a Ciência é
pródiga em conquistas para o bem comum. Mas também,
no seio dela, houve os que muito sofreram incompreensão,
por causa do convencionalismo castrador, mesmo de cer-
tos pares que apressadamente os prejulgavam. Vítimas de-
les foram Sócrates, Bias, Baruch Spinoza, Dante
Alighieri, Galileu Galilei, Semmelweis, William
Harvey, Samuel Hahnemann, Maria Montessori, Luiza

Mahin, dr. Barry J. Marshall, dr. J. Robin Warren e outros
nomes célebres, universalmente acatados.

Em suma, a Caridade, sinônimo de Amor, é uma Ciên-
cia especial, a vanguarda de um mundo em que o ser hu-
mano será tratado como merece: de forma humana, por-
tanto, civilizada. Estaríamos, assim, erigindo um Império
de Boa Vontade neste planeta, o estado excelente para o
Capital de Deus, que circula por todos os cantos e não mais
pode aceitar especulação criminosa de si mesmo. (...)

Esta ponderação da educadora e escritora
brasileira Cinira Riedel de Figueiredo (1893-1987) vem ao
encontro do que anteriormente abordamos: ”De cada ho-
mem e cada mulher depende o aprimoramento de tudo
quanto nasce, cresce, vive e se transforma sobre a Terra,
porque, de fato, nada morre. Existe uma contínua trans-
mutação, e devemos ser os guias para que essa transfor-
mação se faça uma ascensão constante, tornando-se cada
vez mais bela e mais perfeita para representar melhor a
vida que a anima”.

O Espírito-medida
Façamos o Bem, porque o tempo continuará passando.

Como já lhes disse: Estamos corpo, mas somos Espírito.
Isso nos leva a concluir que Protágoras (aprox. 490-415
a.C.), filósofo grego da escola sofista, não alcançou a ampli-
tude universal da essência da criatura quando concluiu que
“o homem é a medida de todas as coisas”.

Com o pensamento elevado ao nosso Divino Mestre, Je-
sus, caminhemos mais adiante e digamos que o Espírito
Eterno, que habita o corpo humano, ele, sim, é a medida de
todas as coisas, porquanto é Cidadão Celeste.

Mulheres e homens, jovens, crianças e Espíritos, Almas
Benditas da Boa Vontade de Deus, o nosso esforço é levar
ao povo as fórmulas divinas do Amor e da Verdade, da Hu-
mildade e da Esperança, da Justiça e da Paz, que emanam
dos ensinamentos do Educador Sublime, Jesus. É o Pão
Espiritual, que nos empenhamos em dividir com todos. (...)

O segredo é confiar em Jesus, o Grande Amigo que não
abandona amigo no meio do caminho! Eis o início de todo o
Bem. Conforme dizia o velho Goethe (1749-1832), “no prin-
cípio, a ação”. O valor se prova com o trabalho.

Logo, se plenamente nos guiarmos pelos Preceitos Espi-
rituais, revelados pelos porta-vozes do Altíssimo, presen-
tes nas mais variadas culturas, as lamentações de Jeremias
sobre Jerusalém encontrarão seu término, e “haverá um só
Rebanho para um só Pastor”, que é o Cristo (Evangelho de
Jesus, segundo João, 10:16).

Nem do Caípe é pré-candidato
O vice-prefeito de São Francisco do
Conde, Nem do Caípe (foto), deixou a
Secretaria de Governo do Município
para se dedicar integralmente a sua
pré-candidatura a prefeito nas eleições
do ano que vem.

Filiado ao PT, Nem do Caípe é hoje
uma das principais lideranças do
partido na Região Metropólitana.
Recentemente Nem esteve em Brasília
onde conversou com o senador Jaques
Wagner e o deputado Jorge Solla.
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Representando SFC, Nem do Caípe
participou, na Capital Federal, da II
Marcha dos Vice-Prefeitos da Bahia
Entre as agendas, os vice-pre-
feitos fizeram uma visita ao
Ministério da Cidadania, onde
foram expostas as pautas de
cada município. Na ocasião,
foi apresentado pela equipe do
Ministério um projeto chama-
do “Estação da Cidadania”,
que integra Assistência social,
Esporte, Cultura e Terceira
Idade.

Outro local visitado foi o
Fundo Nacional para o Desen-
volvimento da Educação
(FNDE), onde junto ao técni-
co foram adquiridas   informa-
ções que irão pautar um se-
gundo momento com o Presi-
dente do Fundo.

Já nas agendas específicas,
Nem do Caípe participou da
Audiência Pública que tratou
do desmonte da Petrobras na
Bahia, assunto de fundamen-
tal importância para o muni-
cípio de São Francisco do Con-
de, pois sedia a Refinaria Lan-
dulpho Alves. Ele também es-
teve junto ao deputado fede-
ral Jorge Solla no Gabinete do
Senador Jaques Wagner, para
tratar de questões relaciona-
das a defesa da Unilab e a ge-
ração de emprego e renda para
a população franciscana.

“Nosso objetivo aqui é lu-
tar por assuntos de interesse
dos nossos municípios e que
tem interferência direta na
vida da população. Sabemos
que todas as prefeituras da
Bahia e do Brasil enfrentam
um momento de grande difi-
culdade financeira e por isso
precisamos de mais apoio do
Governo Federal”, declara o
vice-prefeito Nem do Caípe.

Pré-campanha
Com o objetivo de se dedi-

car exclusivamente à sua pré-

campanha para prefeito de
São Francisco do Conde nas
eleições do ano que vem, o
vice-prefeito Nem do Caípe
deixou no final do mês passa-
do o cargo de Secretário de
Governo da administração de
Evandro Almeida.

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”, pontuou o vice-prefei-
to.

Ao lado de outros vices-prefeitos, Nem do Caípe
visitou o prédio onde funciona o FNDE

Programa de Inovação “Start Madre”,
uma parceria com a Ucsal, foi lançado na

Câmara Municipal de Madre de Deus
Foi lançado oficialmente no
último dia 23 de outubro, na
Câmara Municipal de Madre
de Deus, o Programa “Start
Madre”. O prefeito de Madre
de Deus, Jeferson Andrade e
o Reitor da Universidade Ca-
tólica de Salvador - Ucsal, Pa-
dre Maurício Ferreira, assina-
ram um documento, o “Termo
de Cooperação Técnica”. Atra-
vés desta parceria da Prefeitu-
ra de Madre de Deus com a
Universidade Católica do Sal-
vador (UCSal), será criado na
cidade um Centro de Tecnolo-
gia, Inovação e Criatividade.
Neste local serão ofertados
cursos de graduação, pós-gra-
duação, espaços de co-
working, laboratórios e cen-
tros de formação tecnológica. 

Este projeto envolve
ONGs, Poder Público; acade-
mia; iniciativa privada, star-
tups; e, principalmente, a co-
munidade da cidade e muni-
cípios vizinhos.
“As obras físicas são muito
importantes numa gestão
municipal. Mas não há nada
como dar perspectivas de um
futuro digno para a juventude
de Madre de Deus e também
para os jovens de toda a re-
gião. Pois esse é o principal
objetivo do inovador Progra-
ma Start Madre”, afirmou o
prefeito de Madre de Deus,
Jeferson Andrade.
Trata-se de um projeto para
estimular o público a reunir
ideias inovadoras para soluci-
onar os principais problemas
da sociedade. Nesta primeira

fase, estão abertas as inscri-
ções para a Maratona de Ino-
vação, que irá instigar os ins-
critos a criarem projetos rela-
cionados a soluções inovado-
ras para os desafios cotidianos
de governos e cidadãos. As
inscrições são on-line, até 8 de
novembro, pelo link: bit.ly/
inscricaostmd.

Já o reitor da UCSal,
padre Maurício Ferreira, afir-
mou que “este é um modelo
que nasce de forma inovado-
ra. Esta é a universidade co-
munitária. Através deste con-
ceito, vamos desenvolver ca-
pacidades”. Segundo ele, esta
é a parceria mais minuciosa da
UCSal.

E Igor Oliveira, secretá-
rio municipal de Planejamen-

to, afirmou que este programa
vai fazer um mapeamento dos
potenciais atores de inovação
da Região Metropolitana de
Salvador (RMS), “colocando
Madre de Deus como um pon-
to estratégico para a oferta de
novas tecnologias”.

A Mesa do evento tam-
bém foi integrada pelo páro-
co padre Vilalva Alves, da Pa-
róquia Sagrada Família; Ag-
naldo Freire, representante da
Secretaria Estadual de Ciên-
cia, Inovação e Tecnologia
(SECTI); Reinaldo Soares, re-
presentante da SERPRO; Era-
nita de Brito (Nita), secretá-
ria municipal de Educação; e
vereador pastor Melk.

E também foram anfi-
triões deste evento realizado

na Casa Legislativa de Madre
de Deus os vereadores Cláudia
Copque, Joyce Filha de Seu
Hélio e Lindivaldo.

Apresentação
Coube ao secretário do

Planejamento do Município,
Igor Oliveira, fazer a apresen-
tação detalhada de todo o pro-
grama que será estabelecido
pelo Start Madre. Através de
vídeos e fotografias, o Secre-
tário explicou aos presentes
que lotaram o auditória da
Câmara de Vereadores, todos
os passos a serem seguidos e
os benefícios que trarão para
a cidade e a região.

O secretário do Planejamento, Igor Oliveira, expliucou os detalhes do StartMadre

Fonte e Foto:

ASCOM/PMMD

Adélio, o esfaqueador do então
candidato Jair Bolsonaro, se
louco for, não é o único do país;
a loucura é coletiva no Brasil. 
Na atualidade, não faltam fatos
e protagonistas para escrever
um tratado à loucura, diferente
do elogio da loucura, escrito em
1509 por Erasmo de Roterdã, –
esta obra é uma sátira à socie-
dade da época. Poderia iniciar
o aludido tratado com vários
volumes sobre os desatinos da
operação lava jato. Mas não é
só, depois de Janot, pergunta-
se:  será que as principais insti-
tuições brasileiras estão fora do
controle da razão?

Na referida operação encon-
tra-se um sítio muito rico para
a psiquiatria, cometeram inú-
meros atos não apenas atenta-
tórios à democracia, bem como,
à soberania nacional, dilaceran-
do um processo penal justo, e
em nome de uma grande causa
tornaram-se “déspotas esclare-
cidos”, com a inversão de um
novo pensar, longe do cientifi-
cismo. Comportaram-se como
se fossem, na prática, pessoas
iletradas. Constituição e Códi-
go para quê???!!

Se a história não se repete,
as lições sim. Assim, o passado
cruento francês tem uma simi-
litude com os últimos senti-
mentos de uma parcela da pla-
teia brasileira, que vibrava com
o espetáculo de execração pú-
blica e esquartejamento moral
de pessoas acusadas de crime,
antes mesmo do julgamento fi-
nal; possuídos com a mesma
verve dos que outrora em Paris, 
na Place de Grève e na Praça du
Carroussel, assistiam execuções
naqueles palcos, em que cabe-
ças rolavam na guilhotina.

Com a explosão midiática
dos acontecimentos de Curiti-
ba, com a guerra entre “moci-
nhos e bandidos”; no entremeio
da luta entre Deus (Juiz) e o
Diabo (políticos corruptos) foi
concebida uma verdade dualís-
tica, na filosofia maniqueísta, o
embate entre o bem e o mal.
Neste contexto, os protagonis-
tas do poder, cindiram a justiça
una, e dividiram as indivisíveis
garantias processuais, assegu-
radas na Carta Magna.

Neste clima, todos os tolos
deixaram de ser técnicos de fu-
tebol, tornaram-se profundos
conhecedores da ciência jurídi-
ca. Como o tempo não é amigo
do desalinho, com o perpassar
do mesmo, no Brasil de hoje, a
verdade veio à tona, ficando fá-
cil a distinção entre o falso e o
real. A lava jato, antigamente,
símbolo do combate à corrup-
ção, devido aos seus devaneios
fora dos trilhos da legalidade,
virou apenas um sonho de ve-
rão.

Retornando à história fran-
cesa– a guilhotina – famosa
com a revolução (1789), foi cri-
ada com a intenção de acabar
com os privilégios dos nobres.
Na época, os plebeus condena-
dos encaravam a tortura, forca
ou esquartejamento, enquanto
isso, os cidadãos da elite esco-
lhiam como queriam ser execu-
tados. A morte na guilhotina era
um espetáculo para ver e ser
visto. Os franceses, histéricos,
iam à loucura, ao êxtase, deli-
ravam com a miséria alheia di-
ante do bárbaro espetáculo.
Nestes momentos, na multidão,
vários espectadores da macabra
justiça eram vítimas de furtos;
os meliantes se aproveitavam
da ocasião.

Em 1792 a 1794, o governo
suspendeu as últimas garanti-
as processuais, e cerca de
15.000 pessoas foram executa-
das. No fim do terror, por iro-
nia do destino, um golpe derru-

bou e guilhotinou Robespierre,
o próprio líder do governo.

No Brasil, ainda não chega-
mos ao fim, flertar com a ilega-
lidade nunca foi um bom cami-
nho. Incompreensível foi a
omissão dos órgãos de controle
do Judiciário e do Supremo Tri-
bunal, quedando-se inerte aos
desmandos dentro do próprio
poder, rendendo-se à opinião
pública, composta de uma mas-
sa acéfala, fruto das manobras
midiáticas que causam apenas
desserviço à nossa pátria.

As informações do The In-
tercept trouxeram, até o mo-
mento, pouco fato novo, que
não constasse nos inúmeros
processos, no entanto, causou
forte alarido numa parcela da
opinião pública. A visita da ver-
dade no meio popular, foi o bas-
tante para que o Supremo se
encorajasse a corrigir as balizas
da multicitada operação, espe-
cialmente porque ficou eviden-
ciado a promiscuidade reinan-
te em Curitiba.

De outro giro, em meio a
tantos acontecimentos inusita-
dos na política brasileira, o pre-
domínio da loucura espoca na
nação como uma bomba. A Pro-
curadoria Geral da República
foi chefiada por um cidadão
com sérios transtornos mentais
e de caráter, que confessa pu-
blicamente, quando estava no
cargo, ter se dirigido armado ao
Supremo Tribunal Federal em
dia comum de trabalho, em
maio de 2017, com o intuito de
assassinar o ministro Gilmar
Mendes. As declarações do Ex-
Procurador – Geral, ocorreram
às vésperas do lançamento do
seu livro “Nada menos que
tudo”. Diria eu, tudo menos a
referida estapafúrdia declara-
ção, não sei o que foi pior, o cri-
me imaginário ou a “auto-dela-
ção”. Com tintas forte procla-
mou : “ Não ia ser ameaça, não.
Ia ser assassinato mesmo. Ia
matar ele [Gilmar Mendes] e
depois me suicidar”.

Parece que a loucura de Ja-
not contagiou a nação brasilei-
ra. O procurador da Fazenda,
Matheus Carneiro Assunção,
com uma carreira pela frente,
no dia 03 próximo passado, foi
preso em flagrante depois de
dar uma facada na Juíza Louise
Filgueiras na sede do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região,
em São Paulo. Mas não é só. O
Supremo, através de um dos
seus ministros determinou bus-
ca e apreensão, ao alvedrio da
Lei, ex offício, contra Rodrigo
Janot. Antes, no dia 23 de se-
tembro, em Campo Grande,
Juiz mandou prender advoga-
do que orientou cliente a não
delatar. O advogado Alexandre
Franzoloso teve prisão decreta-
da pelo juiz Marcelo Ivo de Oli-
veira, da 7ª vara criminal da-
quele burgo. A ordem totalmen-
te ilegal foi cassada no sábado
pelo desembargador Sideni
Soncini Pimentel.

Mas ainda não é só!! Para
não ir muito longe, juiz baiano
concede liberdade a dois ho-
mens por medo da Lei de abuso
de autoridade, apesar da referi-
da Lei não está em vigência e
nunca ter transformado o réu
em divindade; limitou-se, tão
somente, a decretação da prisão
preventiva às hipóteses previs-
tas em Lei, punindo o juiz arbi-
trário e prepotente, criminali-
zou os atos dos que procedem
com o abuso de poder.

A argumentação é falaciosa
de que os magistrados não po-
dem mais prender e que o cri-
me de abuso de autoridade per-
mite interpretações. De resto,
parece que, quem não acredita
nos membros do Poder Judici-
ário são os próprios juízes, que
rechaçam a aludida lei, não de-
vemos esquecer de que eles, em
caso de abuso de poder, serão
julgados por seus próprios
pares.Existem muito mais lou-
curas no cenário nacional. En-
cerro com medo de contamina-
ção, como se isso fosse possível.

Plácido Faria é Advogado e comentarista político.

placidofaria@yahoo.com.br

Tá todo mundo louco
Por Plácido Faria

A FAC abriu
inscrições para
vestibula 2020

A Faculdade Regional de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Can-
deias – FAC, abriu as inscrições
para o seu Vestibular 2020. Os
estudantes que pretendem in-
gressar no ensino superior em
Candeias, podem fazer as ins-
crições na própria Faculdade,
que tem o seu campus às mar-
gens da BA 522, no distrito de
Caroba.

De acordo com a professora
Maria Conceição Sobral, direto-
ra-acadêmica da FAC, a Facul-
dade estará oferecendo vagas
para os cursos de Administra-
ção, Enfermagem, Pedagogia e
Sistema de Informação. “Nos-
sos cursos são reconhecidos
pelo Ministério da Educação.
Nós temos investido na quali-
dade do ensino para proporci-
onar aos nossos alunos um cur-
so superior de alto nível. Em
dezembro do ano passado os
avaliadores do MEC estiveram
aqui e avaliaram o nosso curso
de Administração como um dos
melhores da região. Tiramos
nota 4.0 na avaliação dos téc-
nicos do Ministério da Educa-
ção”, lembrou a professora Con-
ceição Sobral.

A Faculdade Regional de Fi-
losofia, Ciências e Letras de
Candeias está instalada no mu-
nicípio desde 2002 e nesses
quase 18 anos de funcionamen-
to já formou e preparou para o
mercado de trabalho, centenas
de jovens de Candeias e região.
Hoje, a FAC é uma referência no
ensino superior da Região Me-
tropolitana de Salvador.

Profa. Conceição Sobral



Edição de Outubro de 2019 - Página 4 O Candeeiro Região Metropolitana

Madre de Deus celebra o Outubro Rosa

em evento na Câmara de Vereadores
Madre de Deus celebrou no
último dia 10 de outubro, o
Outubro Rosa. A Prefeitura,
através da Secretaria de Saú-
de, e a Câmara de Vereadores
realizaram um debate sobre o
tema. O encontro ocorreu no
Legislativo Municipal e os tra-
balhos foram coordenados
pela vereadora Cláudia Cop-
que.

O prefeito Jeferson An-
drade afirma que “aqui em
Madre de Deus utilizamos
uma iluminação alusiva ao
Outubro Rosa. E nossas uni-
dades de saúde e o Hospital
Municipal têm uma progra-
mação específica durante
todo o mês. Julgo que o im-
portante é conscientizar as
mulheres sobre a necessidade
de ações preventivas.  E frisar
que o combate ao câncer de
mama é realizado pela Secre-
taria de Saúde durante todo o
ano”.

“Esta é uma causa que
me sensibiliza. Eu já perdi
uma irmã que teve o câncer de
mama. E a minha mãe tam-
bém foi vítima desta doença,
mas foi curada. Eu abracei
esta campanha e é o sétimo
ano que coordeno as ações do
Outubro Rosa em Madre de
Deus. Já perdi amigas e ou-
tras tiveram que tirar um seio.
Portanto, eu aderi a este mo-
vimento mundial, trazendo à
luz essa luta para nossa Ma-
dre de Deus”, afirmou Cláudia
Copque.

Já a secretária
de Saúde, Naiara Cardoso,
afirmou que o combate, o ras-
treio e o controle do câncer de
mama são ações constantes
da Prefeitura de Madre de
Deus. “Afinal, o câncer de
mama e o de colo de útero são
os que mais incidem entre as

mulheres em nível mundial e,
principalmente, no Brasil”, fri-
sou. As estimativas, de acordo
com a gestora, são sempre
crescentes. Em 2019, por
exemplo, “teremos cerca de
59.000 novos casos de câncer
de mama no país. Ou seja, esta
modalidade da doença repre-
senta 25 % do câncer que atin-
ge o público feminino”, aler-
tou. Um dos
palestrantes do evento foi o
mastologista Carlos Daniel Vi-
las Boas de Carvalho, inte-
grante da equipe da Secretaria
Municipal de Saúde e médico
residente no Hospital Santo
Antônio, que integra as Obras
Assistenciais Irmã Dulce
(OSID), em Salvador. “´Orien-
tamos as mulheres sobre a ne-
cessidade da realização da
mamografia anual a partir dos
40 anos de idade. Portanto,
procurem os Postos de Saúde
da Família (PSFs)”, alertou. “O

câncer de mama é o que tem a
maior incidência de óbitos.
Sendo assim, o importante é
fazer o mais cedo possível o di-
agnóstico”, pontuou. Para as
mulheres abaixo de 40 anos,
o especialista recomenda a re-
alização de ultrassonografia
anual durante suas consultas
com ginecologistas. Caso seja
detectada alguma anormali-
dade, o ginecologista encami-
nhará a paciente para um
mastologista.
O debate contou com a parti-
cipação da psicóloga Sylvana
Santos, da ginecologista Ele-
nilza Antunes, e do médico de
um dos Postos de Saúde da
Família (PSFs), Roberto San-
tos.

Programação cultural
O presidente da Casa,

Paulinho de Nalva, e a verea-
dora Joyce Filha de Seu Hélio
prestigiaram o evento. Assim

como o vereador Kikito, que
realizou uma apresentação
cultural com o grupo Kikito e
Ministério Meu Jesus. A artis-
ta Lene Santana também se
apresentou durante o encon-
tro. E o Grupo da Terceira Ida-
de, do Centro de Referência do
Idoso, realizou uma apresen-
tação de dança. Já o Grupo
dos Agentes Comunitários de
Saúde realizou uma apresen-
tação cênica.

História
A história do Outubro

Rosa remonta à última déca-
da do século 20, quando o laço
cor-de-rosa foi lançado pela
Fundação Susan G. Komen for
the Cure e distribuído aos par-
ticipantes da primeira Corri-
da pela Cura, realizada em
Nova York, em 1990 e, desde
então, promovida anualmen-
te na cidade (fonte-
www.komen.org).

O auditório da Câmara de Vereadores ficou lotado de pessoas que foram partici-
par das atividades relativas às comemorações do Outubro Rosa

São Francisco do Conde
implanta Sala de Situação
para enfrentamento do
sarampo no município

Por Paloma Oliveira

A Secretaria da Saúde - SE-
SAU, de São Francisco do
Conde, realizou no último dia
03 de outubro uma reunião
ampliada com técnicos, pro-
fissionais da rede de saúde e
gestores municipais, a exem-
plo do prefeito Evandro Al-
meida e secretários de diver-
sas pastas, com vistas a discu-
tir de forma técnica e adminis-
trativa a questão do sarampo.

O município vizinho de
Santo Amaro registrou sete
casos confirmados da doença.
Por conta disso, a gestão mu-
nicipal atenta ao problema e
visando garantir segurança
para a comunidade francisca-
na, tem adotado diversas es-
tratégias de prevenção e blo-
queio do vírus. Entre as ações
está a implantação da Sala de
Situação para acompanha-
mento e avaliação da situação
epidemiológica até o prazo de
90 dias depois do último caso,
caso ocorra algum.

“Temos uma boa cobertu-
ra de vacinação no município
e temos condições de enfren-
tar a situação com seguran-
ça. Hoje estamos com 90% de
cobertura alcançada. Nossa
equipe é comprometida e ca-
paz”, frisou a gestora da pas-
ta, Eleuzina Falcão.

A vacinação é a principal
forma de prevenção da doen-
ça. E para garantir uma me-

lhor imunização, alguns crité-
rios técnicos serão adotados,
a exemplo de territórios pró-
ximos ao município onde os
casos foram confirmados.

“Há mais de 30 dias está-
vamos correndo atrás de so-
luções para evitar o vírus do
sarampo e estamos sensíveis
a situação e na luta. Quero
parabenizar a gestora Eleu-
zina Falcão pelo trabalho e
empenho dentro do nosso ter-
ritório e declaro instalada a
Sala de Situação de São Fran-
cisco do Conde, que vai discu-
tir e trabalhar as questões
relacionadas à doença. Fico
imensamente feliz em ver tan-
tas pessoas reunidas, partici-
pando desse momento de en-
frentamento. Isso demonstra
o compromisso da equipe de
Saúde”, revelou o prefeito
Evandro Almeida.

“A doença não tem fron-
teira. Precisamos estar cien-
tes, alertas e garantir a popu-
lação o suporte e as ações
previstas. Perante a popula-
ção, vamos fazer orientações
de forma clara e dizer que es-
tamos trabalhando há bas-
tante tempo para evitar que
a doença seja um problema
no território”, explicou o di-
retor da Atenção Básica em
Saúde, José Raimundo No-
gueira.

Fabíola lança
campanha de
arrecadação de
mechas de
cabelo para
mulheres com
câncer de mama
A deputada estadual Fabíola
Mansur (PSB) deu início à
campanha Mecha Solidária,
em parceria com três salões de
beleza. A ação, que integra a
programação do Outubro
Rosa, consiste na arrecadação
de mechas de cabelo para con-
fecção de perucas, que serão
doadas ao setor de oncologia
do Hospital da Mulher.

De acordo com a deputada,
essa é uma medida para aju-
dar na recuperação da
autoestima de mulheres paci-
entes de câncer de mama que
foram submetidas ao trata-
mento de quimioterapia. A
campanha começa nesta quar-
ta-feira (2).

Os interessados em cola-
borar com a doação ganharão
um corte gratuito no salão
parceiro. A mecha precisa ter
15 centímetros de compri-
mento no mínimo e o cabelo
pode ser de qualquer tipo:
crespo, liso, ondulado,
cacheado, com química ou
sem.  As doações podem ser
feitas nos três salões que se-
rão pontos de coleta: um no
salão de beleza da Associação
dos Servidores da Assembleia
Legislativa da Bahia
(Assalba), no CAB; outro no
salão Camila Lelis hair
Design, localizado no Empre-
sarial Tancredo Neves, térreo,
no bairro Costa Azul; e no sa-
lão Edy Reis Make & Hair, lo-
calizado no Costa Verde Tênis
Clube, na Avenida Orlando
Gomes, Piatã.

“Se há necessidade de um
teto para as pessoas se pro-
tegerem das intempéries at-
mosféricas, urgente se faz
um local que as abrigue das
tormentas do sentimento,
esquecidas as suas diferen-
ças religiosas, ideológicas,
políticas, econômicas, de
modo que se refaçam espi-
ritualmente, descansando
das procelas íntimas. Todo
mundo tem uma dor que
não conta a ninguém, des-
de o mais poderoso ao mais
simples dos seres humanos,
até mesmo os Irmãos ateus.
(...) Um teto sob o qual não
somente os seres humanos,
mas também os Espirituais
(porque a morte não existe;
há Vida em outras dimen-
sões) sentem-se em Paz e
reconhecem que a Terra é a
nossa morada coletiva”.

Essas são palavras do
jornalista e escritor José de
Paiva Netto ao referir-se ao
Templo da Boa Vontade
(TBV), Templo do Ecume-
nismo Divino, monumento
que ele fundou em 21 de ou-
tubro de 1989, em Brasília/
DF e, desde então, mantém
as portas abertas as 24 ho-
ras do dia. Portanto, o TBV
cumpre esse nobre papel de
acolher a todos os que, ao
enfrentarem os mais diver-
sos desafios da vida, preci-

sam de um momento de re-
flexão e de tranquilidade.

Eleito uma das Sete
Maravilhas de Brasília, o
Templo dos Espíritos Lumi-
nosos, como também é co-
nhecido, é o local mais visi-
tado da capital brasileira, re-
cebendo anualmente mais de
um milhão de pessoas, se-
gundo dados oficiais da Se-
cretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Se-
tur-DF).

Eventos comemorativos
dos 30 anos do TBV!

Uma programação es-
pecial foi elaborada para ce-
lebrar durante todo o mês de
outubro, o 30º aniversário
do Templo da Boa Vontade.
Haverá exposições culturais,
palestras educativas, shows
musicais, cerimônias ecumê-
nicas e eventos diversos os
quais atenderão a todas as
faixas etárias.

Templo da Boa Vontade:
um teto para a humanidade

Destaque para o dia 19
de outubro (sábado), quan-
do ocorrerão o musical in-
fantil “Os Milagres de Jesus
III” e a edição 2019 do Es-
petáculo Música Legionária,
que prepararão o público
para o momento mais aguar-
dado por todos os peregri-
nos: a sessão solene, sob o
comando do fundador do
TBV, Paiva Netto. Inspirado
no Santo Evangelho-Apoca-
lipse de Jesus, ele transmi-
tirá às famílias do Brasil e do
mundo uma mensagem fra-
terna, ecumênica e de Paz.

Participe com a família e
os amigos!

O Templo da Boa Von-
tade fica na Quadra 915 Sul
— Brasília/DF. Informações
acesse www.tbv.com.br ou
ligue para o tel.: (61) 3114-
1070. Siga o TBV no insta-
gram: @templodaboavonta-
detbv

Pedro Godinho concede
Título de Cidadão
Soteropolitano a Paulo
Ernesto Lebram

O vereador Pedro Godinho
(MDB) concedeu o Título de
Cidadão da Cidade do Salva-
dor ao o empresário Paulo Er-
nesto Lebram. A sessão sole-
ne foi nesta terça-feira (1º), no
Plenário Cosme de Farias foi
requerida pelo vereador Pedro
Godinho (MDB). O evento foi
conduzido pelo presidente da
Casa, vereador Geraldo Júni-
or (SD).

O homenageado é natural
de Campina Grande, na Para-
íba. Arquiteto formado pela
Universidade Federal da
Bahia (UFBA), Paulo Lebram
é considerado um dos maiores
empreendedores da constru-
ção civil e referência no setor.
Em 1969, fundou com pai, Er-
nesto, a Lebram Construtora.
Presidiu por duas vezes a As-
sociação de Dirigentes de Em-
presas do Mercado Imobiliá-
rio da Bahia (Ademi-BA).
Também atuou nos setores de
hotelaria e de locação e venda
de veículos.

No seu discurso, Pedro
Godinho destacou a contribui-
ção do empresário na geração
de empregos para a população
local. “Como forma de reco-
nhecimento ao desempenho
de ações em prol do cresci-
mento e desenvolvimento da
cidade, a Câmara faz a conces-
são de títulos e honrarias para
pessoas que tenham prestado

relevantes serviços ao Muni-
cípio, condicionantes que se
adaptam ao perfil de Paulo
Ernesto Lebram”, afirmou
Godinho.  

A outorga do Título de Ci-
dadão da Cidade de Salvador
a Paulo Ernesto Lebram foi
realizada por sua esposa, Ma-
ria das Graças Lebram, os fi-
lhos, Fernanda, Paulo Fábio e
Fabiano, e netos, Andréa de
Fátima, Maria Fernanda e Jo-
ana. 

O empresário foi conduzi-
do ao Plenário Cosme de Fa-
rias ao som de aplausos e do
clássico My Way, na voz de
Frank Sinatra.

O homenageado agradeceu
a honraria e disse “Baiano não
nasce, estreia”. “Deus não me
deu este privilégio inicialmen-
te, mas o fez cerca de cinco
anos depois trazendo-me para
esta maravilhosa cidade da
qual nunca me afastei, ado-
tando-a e sendo adotado”,
completou.

A criação de novos postos
de trabalho no Município, es-
timulados por Lebram, tam-
bém ganhou destaque no dis-
curso do presidente Geraldo
Júnior. “Esta sessão é motivo
de alegria para todos nós. Pau-
lo é soteropolitano de fato há
57 anos, mas agora, para a ale-
gria de todos, é cidadão de
Salvador também de direito”,
frisou, salientando o respeito
da Casa às instituições que
geram emprego e renda para
o povo de Salvador. 

Além dos vereadores e do
homenageado, a mesa solene
contou com as presenças do
cardiologista Maurício Nunes;
do integrante da Associação
Baiana de Imprensa (ABI),
Nelson José de Carvalho; do
advogado André Teixeira e da
empresária e presidente da
Fundação Baía Viva, Isabela
Suarez.

ACESSE
www.jornalocandeeiro.com.br

Pedro Godinho entregou
o Título aPaulo Lebram
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São Francisco do Conde recebeu uma

nova ambulância no valor de R$ 166 mil

Em São Francisco do Conde,
o mês de outubro começou
com uma boa notícia! A Pre-
feitura de São Francisco do
Conde, por meio da Secreta-
ria Municipal da Saúde – SE-
SAU, recebeu do Governo do
Estado uma nova ambulância
que passa a integrar a frota de
veículos do município. Além
de São Francisco do Conde,

outras 18 cidades receberam
veículos, que vão atuar como
um importante reforço na
saúde da população.

O ato de entrega foi reali-
zado na tarde da última se-
gunda-feira (07), no pátio da
Secretaria Estadual da Saúde
- SESAB, no Centro Adminis-
trativo da Bahia – CAB, em
Salvador. A solenidade contou

com a presença do governador
Rui Costa (PT), do prefeito
Evandro Almeida, da secretá-
ria da Saúde Eleuzina Falcão
e dos vereadores José Reis dos
Santos (Reizinho) e Renato
Costa Rosa Júnior, do PSB,
além do ex-vereador José Car-
los Araújo Lima (Pipia).

“Hoje entregamos 19 novas
ambulâncias que vão benefici-

ar diversos municípios baia-
nos, como: Camacan, Casa
Nova, Valença, Ilhéus, Con-
deúba, Guajeru, Wagner, Aba-
ré, Itaetê, São Francisco do
Conde, Ubaitaba, Varzedo,
Rio do Pires, Marcionílio Sou-
za, Santa Inês, Planaltino e
Tanque Novo, Biritinga e Igra-
piúna. Estes veículos são re-
sultados de emendas de nos-
sos deputados federais e são
essenciais para a nossa estra-
tégia de regionalização da saú-
de no estado”, declarou o go-
vernador Rui Costa.

A entrega foi feita pelo go-
vernador Rui Costa, com a
presença do secretário Esta-
dual da Saúde Fábio Vilas
Boas. A deputada Federal Lí-
dice da Mata (PSB-BA) desti-
nou, por meio de emenda par-
lamentar, essa nova ambulân-
cia para a população de São
Francisco do Conde.

O veículo, equipado para
pronto atendimento, repre-
senta um investimento de R$
166 mil. “Será um veículo de
grande valia para o povo de
São Francisco do Conde. Ele
faz parte de uma emenda da
época que fui senadora e ago-
ra, como deputada federal,
continuarei trabalhando para
trazer investimentos para a ci-
dade”, afirmou Lídice.

O prefeito Evandro Almeida recebeu as chaves da ambulância das mãos
do governador Rui Costa ao lado da secretária da Saúde, Eleuzina Falcão

Curso de confeitaria
básica, do SENAI,
qualifica 20
mulheres candeenses

No último dia 8 de outubro, a
primeira turma do curso de
confeitaria básica, oferecido
gratuitamente pela Prefeitura
em parceria com o Senai, por
meio da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Soci-
al – Sedas, composta por 20
mulheres assistidas por pro-
gramas do governo federal e
municipal (Bolsa-Família e
Pai), realizaram prova prática.

Os doces confeccionados
foram apresentados a uma
banca avaliadora, com profis-
sionais da Sedas e secretários
municipais. Para avaliação a
turma foi dividida em cinco
equipes onde cada uma apre-
sentou três tipos de doces. O
curso foi realizado na unida-
de móvel do Senai instalada

na Central de abastecimento e
aprova prática na sede da Se-
das.

A equipe I apresentou a
mesa avaliadora torta, beiji-
nho gourmet e pudim; A se-
gunda equipe apresentou a
torta, torta búlgara e brigadei-
ro gourmet; Já a equipe III
ofereceu docinho de amendo-
im, quindim e torta, finalizan-
do o momento de degustação
dos doces, a equipe IV prepa-
rou Torta, Docinho de ameixa
e  tartalete de morango.

Para a secretária de Desen-
volvimento e Assistência Soci-
al, Joelma Aneide, é uma ale-
gria muito grande ver o resul-
tado da parceria entre a Pre-
feitura e o Senai. “Com essa
parceria firmada e com essas

20 mulheres finalizando o
curso de confeitaria, comple-
tamos hoje 180 pessoas for-
madas nos cursos do Senai,
em uma parceria que está dan-
do certo”, comemorou.

De acordo com o instrutor
do curso, Lucas Chavier, 90%
das aulas foram práticas, sen-
do as duas primeiras teóricas,
sobre higiene e práticas ali-
mentares. “Não só ensinamos
para elas técnicas básicas de
confeitaria, como também a
higiene que precisam ter no
preparo dos alimentos que
irão comercializar”, disse.

A aluna do curso de confei-
taria, Iléia Pimentel, expres-

sou gratidão pela oportunida-
de de aprender um ofício de
grande relevância para as mu-
lheres que querem empreen-
der e falou do plano que tem,
junto as colegas do curso, em
montar uma cooperativa.
“Essa é a primeira turma de
confeitaria e com este curso
aprendemos técnicas que le-
varemos para a vida”, comen-
tou.

Em breve a prefeitura ofe-
recerá as alunas, dos cursos de
confeitaria e produção de sal-
gados folheados, palestra de
como abrir um CNPJ.

Depois do curso, as novas confeiras comemoraram

Fonte e Foto:
ASCOM / PMC

Câmara aprova Projeto que
institui o Mês Setembro
Verde em Inhambupe
No último dia 02 de outubro,
em Sessão Ordinária, a Câ-
mara Municipal de Inham-
bupe aprovou, em primeira
e única discussão e por una-
nimidade dos presentes, o
Projeto de Lei de nº 22/
2019, de autoria do
vereador Edilson Rocha
(PSL), que institui o Mês Se-
tembro Verde, com o objeti-
vo de dar visibilidade à in-
clusão social da pessoa com
deficiência.

De acordo com o verea-
dor Edilson Rocha, no de-
correr do mês de setembro
serão realizadas ações com a

finalidade de estimular a
participação social das pes-
soas com deficiência; cons-
cientizar a família, a socieda-
de e o Município sobre a im-
portância da inclusão social
da pessoa com deficiência;
promover a informação e di-
fusão dos direitos das pesso-
as com deficiência; divulgar
avanços, conquistas e boas
práticas de políticas públicas
relacionadas às pessoas com
deficiência; identificar desa-
fios para a inclusão social da
pessoa com deficiência.

Para o desenvolvimento
das ações supracitadas po-

dem ser adotadas as seguin-
tes medidas: realização de
palestras e avanços sobre o
tema; divulgação de boas
práticas de inclusão social da
pessoa com deficiência em
diversas mídias; realização
de encontros comunitários
para disseminação de práti-
cas inclusivas e identificação
de desafios à plena inclusão
social da pessoa  com defici-
ência; iluminação ou decora-
ção de espaços com a cor
verde; outras medidas que
visem dar suporte e visibili-
dade à participação e inclu-
são social das pessoas com

deficiência na vida
comunitária.“O intuito é ge-
rar uma maior conscientiza-
ção por parte da sociedade
para que todos possam estar
integrados na luta pelos di-
reitos da pessoa com defici-

ência”, justificou Edilson
Rocha.

Ainda durante a Sessão
foram aprovados a indicação
de número 112, do vereador
José Uelson, como também
os pareceres da Comissão de

Por Marcelo Oliveira

Foto: ASCOM/CMI

Constituição, Justiça e Re-
dação Final sobre os proje-
tos de número 22/2019 e 16/
2019 de autoria dos vereado-
res Jeovan Edilson Rocha e
Jeovan Vieira respectiva-
mente.

A Câmara de Vereadores de Inhambupe é composta por 13 vereadores

Mosaic Fertilizantes e
Climatempo firmam
parceria para o canal
Nutrisafras
A Mosaic Fertilizantes, uma
das maiores produtoras de
fosfatados e potássio combi-
nados, está trazendo novida-
des para o Nutrisafras, canal
de informações agro da em-
presa que tem como missão
fornecer as notícias e dados
mais relevantes para o pro-
dutor rural. A partir de ago-
ra, os usuários da platafor-
ma vão ter acesso em pri-
meira mão às informações
sobre impactos do clima nas
lavouras, com a chancela Cli-
matempo, maior empresa de
meteorologia do país, com
mais de 30 anos de experti-
se no campo.

O produtor poderá
acessar a previsão do tempo
para até 15 dias para mais de
700 cidades agrícolas, além
de vídeos e boletins sobre o
clima, acompanhando a sa-
fra das principais regiões do
Brasil. As informações envi-
adas pela Climatempo com-
binam dados coletados com
tecnologia de ponta e inter-
pretados por uma equipe de
especialistas no segmento.
Por isso, são essenciais para
auxiliar na tomada de deci-
sões que vão impactar na
produtividade e na rentabi-
lidade das safras.
Para previsões do tempo na
sua cidade, siga o Instagram
@nutrisafras e @agroclima-
pro, acompanhe as posta-
gens e interaja conosco para
que sua região seja a próxi-
ma escolhida.

Sobre a Mosaic Fertili-
zantes

Com a missão de aju-
dar o mundo a produzir os
alimentos de que precisa, a
Mosaic atua da mina ao cam-
po. A empresa entrega cerca
de 27,2 milhões de toneladas
de fertilizantes ao ano para
40 países, sendo uma das
maiores produtoras globais
de fosfatados e potássio
combinados. No Brasil, por
meio da Mosaic Fertilizan-
tes, opera na mineração,
produção, importação, co-
mercialização e distribuição
de fertilizantes para aplica-
ção em diversas culturas
agrícolas, ingredientes para
nutrição animal e produtos
industriais.

Presente em dez esta-

dos brasileiros e no Para-
guai, a empresa promove
ações que visam transformar
a produtividade do campo, a
realidade dos locais onde
atua e a disponibilidade de
alimentos no mundo. Para
mais informações, visite
www.mosaicco.com.br .
Siga-nos no Facebook e
LinkedIn.

Sobre a Climatempo
Com solidez de 30

anos de mercado e fornecen-
do assessoria meteorológica
de qualidade para os princi-
pais segmentos, a Climatem-
po é sinônimo de inovação.
Foi a primeira empresa pri-
vada a oferecer análises cus-
tomizadas para diversos se-
tores do mercado, boletins
informativos para meios de
comunicação, canal 24 horas
nas principais operadoras de
TV por assinatura e posicio-
namento digital consolidado
com website e aplicativos,
que juntos somam 20 mi-
lhões de usuários mensais.

Em 2015, passou a in-
vestir ainda mais em tecno-
logia e inovação com a ins-
talação do LABS Climatem-
po no Parque Tecnológico de
São José dos Campos (SP).
O LABS atua na pesquisa e
no desenvolvimento de solu-
ções para tempo severo,
energias renováveis (eólica e
solar), hidrologia, comercia-
lização e geração de energia,
navegação interior, oceano-
grafia e cidades inteligentes.

Principal empresa de
consultoria meteorológica
do país, em 2019 a Clima-
tempo uniu forças com a no-
rueguesa StormGeo, líder
global em inteligência mete-
orológica e soluções para su-
porte à decisão. A parceria
estratégica dá a Climatempo
acesso a novos produtos e
sistemas que irão fortalecer
ainda mais suas competên-
cias e alcance, incluindo so-
luções focadas nos setores de
serviços e energia renovável.
O Grupo segue presidido
pelo meteorologista Carlos
Magno que, com mais de 35
anos de carreira, foi um dos
primeiros comunicadores da
profissão no país.

Por Thais Hiray
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O trabalho solidário da LBV que resulta em sorrisos
Pensando em auxiliar as
mulheres durante a gestação
e o pós-parto, a Legião da
Boa Vontade (LBV), por
meio do serviço Cidadão-
Bebê, atende centenas de
gestantes que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade
social na capital baiana. E,
nesta semana, as atendidas
participaram de uma ativi-
dade especial: aprenderam
na prática os cuidados que
devem ter com os bebês. A
dinâmica foi ministrada pelo
Grupo Amigas D’Leite, com-
posto pela professora Flávia
Pimentel e suas alunas do
curso de enfermagem da Fa-
culdade UNIFACS.

Na ocasião, as Amigas
D’Leite levaram bonecos,
banheiras, fraldas, roupi-
nhas e outros utensílios para
que as gestantes pudessem
visualizar como é a forma
correta de dar banho nos
bebês.  ”Aprendi várias coi-
sas que eu achava que já sa-
bia. Elas falaram da impor-
tância de dar somente o lei-
te materno para o recém-
nascido, do uso do sabão
neutro para lavar as roupas
da criança, da forma correta
de dar banho. Soube tam-
bém que nem perfume e
nem talco vou poder passar
até ele ter pelo menos seis
meses. São coisas simples,
mas que se a gente não fizer
tudo certinho pode prejudi-
car a criança”, disse a aten-
dida Juliana que está gestan-
te de 7 meses.

 A atividade serviu tam-
bém para desmistificar mi-
tos: “Quando falamos sobre
amamentação, surgiram vá-
rias histórias, como a que
gestante não pode tomar sol,
que se a barriga está peque-
na é porque tem pouco liqui-
do e é sinal de que o parto

vai ser complicado, enfim,
várias situações que elas
acreditavam, mas que na
verdade não passam de his-
tórias populares”, afirmou a
professora, Flávia Pimentel.

LBV e seu trabalho de
conscientização

As gestantes passam a ser
assistidas pela LBV a partir
do quarto mês de gravidez e
seguem até o final da gesta-
ção. Os encontros aconte-
cem semanalmente, onde
elas recebem orientações de
profissionais de diversas
áreas que trazem informa-
ções sobre alimentação sau-
dável, parto normal e pre-
venção de acidentes.

As atendidas ainda parti-
cipam de oficinas, aprendem

sobre os direitos da criança,
sobre os cuidados com o
bebê e técnicas que podem
auxiliá-las após o nascimen-
to da criança, como a utili-
zação do tecido para segurar
os bebês junto a elas: “A es-
tratégia de usar os panos
para prender os bebês às
mamães consiste em fazer
com que elas carreguem seus
filhos sem que seja necessá-
rio a utilização das mãos.
Com isso, elas poderão ter
flexibilidade para fazer di-
versas atividades do dia-a-
dia sem precisar deixar os
pequenos distantes de si”,
explicou a professora de
Yoga e voluntária da LBV
Fernanda Lima.

Na oportunidade, a pro-
fissional vem aplicando ofi-

cinas para as atendidas: “Ti-
vemos o primeiro encontro
que foi para [conversarmos]
e aí eu trouxe informações
sobre a prática do Yoga. Quis
trazer para elas uma reflexão
para que percebessem a liga-
ção de amor e troca de ener-
gia com os filhos”, disse Fer-
nanda.

Em um primeiro momen-
to, a professora percebeu
que não seria possível com-
pletar a atividade, por conta
da agitação dos bebês. Foi aí
que ela trouxe a Shantala,
técnica de massagem que as
mães aprenderam e fizeram
nos bebês. “Fizemos os mo-
vimentos no rosto e no cor-
pinho deles. As crianças fi-
caram mais calmas. A mas-
sagem Shantala proporcio-

na a percepção da criança
para que ela comece a se co-
nhecer, a perceber que tem
braços e pernas, ela percebe
o próprio corpo, sem contar
que facilita no processo de
sentar e andar”, concluiu.

Resultados positivos
Com a prática da massa-

gem Shantala, fica mais evi-
dente os laços construídos
entre mães e filhos. A jovem
Daiana é mãe do pequeno
Henrick, de dois meses, e é
um exemplo de superação.
Na ocasião, contou um pou-
co sobre sua história: “Com
cinco meses de gravidez, eu
estava passando por uns
problemas em casa; tinha
uns remédios e pensei em
tomar para tirar minha vida.

Um dia depois eu vim parar
aqui [na LBV] e teve uma
palestra que falava sobre o
quanto a gravidez muda nos-
sa vida. Nesse mesmo dia
também conversei com a as-
sistente social e desabafei
com ela sobre o que eu esta-
va pensando em fazer, e ela
me aconselhou e me fez per-
ceber que eu estava errada.
Depois disso, eu tirei aquela
ideia da minha cabeça. Pos-
so dizer que graças à LBV eu
tirei aquele pensamento de
mim. Hoje eu amo o meu fi-
lho, ele é tudo para mim.
Não pode encostar uma
mosquinha nele, que eu já
fico desesperada”, disse.

No final da gravidez, to-
das as gestantes recebem um
enxoval completo com pro-
dutos para elas e para os be-
bês. Neste período de pós-
parto, elas continuam sendo
assistidas pela LBV e perma-
necem participando das
atividades até a criança com-
pletar três anos de idade.
“O Cidadão-Bebê atua de
forma preventiva junto às
mulheres gestantes, mães e
bebês, contribuindo para o
acesso às informações, opor-
tunizando a criação de espa-
ços de reflexão sobre a ma-
ternidade e o
fortalecimento dos vínculos
familiares”, ressaltou a as-
sistente social da LBV, Pris-
cila Moreira.

Visite, apaixone-se e aju-
de a LBV!

Siga, curta e compartilhe
as ações da Instituição nas
redes sociais: Facebook/LB-
VBrasil, YouTube/LBVBra-
sil e Instagram/LBVBrasil.

SOLIDARIEDADE Por meio do serviço Cidadão-Bebê, a Instituição atua auxiliando para que mulheres possam
vivenciar a experiência da maternidade de forma plena e segura

As mamães assistidas pela Legião da Boa Vontade se preparam para terem um parto tranquilo

Prefeitura realiza entrega de óculos
e próteses dentarias da Feira Cidadã
A Prefeitura Candeias realizou
no último dia 2 de outubro, a
entrega de 250 óculos e 150
próteses dentárias, aos paci-
entes que realizaram suas
consultas durante a Feira Ci-
dadã, promovida pela Secreta-
ria da Saúde do Estado (Se-
sab), em parceria com as Vo-
luntárias Sociais da Bahia
(VSBA), com apoio da Prefei-
tura de Candeias, por meio da
Secretaria de Saúde do Muni-
cípio – Sesau no mês de junho.
A ação que contemplou cerca
de 10 mil pessoas foi a maior
na área de saúde na história
da cidade, em quantidade de
pessoas atendidas num perí-
odo de 5 dias.

O Prefeito, Dr. Pitagoras
Ibiapina, agradeceu ao Gover-
no do Estado e as Voluntárias
Sociais por ter trazido para
Candeias esta ação tão impor-
tante. “Candeias foi um dos 37
municípios a ter a Feira Cida-
dã, e nossa cidade recebeu
com muita gratidão e felicida-
de este evento que beneficiou
muitos candeenses. Receber
um óculos ou uma prótese
dentaria melhora a qualidade
de vida e eleva a auto estima
de quem recebe”, comentou. O
prefeito ainda destacou que o
Centro de Especialidade
Odontológica (CEO), no bair-
ro da Urbis I, também forne-

ce gratuitamente próteses
dentárias.   

Para Eliene Rosa de Jesus,
que recebeu novos óculos e
uma prótese dentaria, este dia
é mais que especial. “Hoje es-
tou muito feliz, estava aguar-
dando ansiosa este dia, minha
cidade está de parabéns, sem-
pre procurando o melhor para
nós. Hoje é um dia especial
pra mim”, comemorou.

Para a secretária de Saúde
de Candeias, Soraia Cabral, a
Feira Cidadã ajudou muito a
população do município, que
teve na ação uma oportunida-
de de realizar exames, além
dos mutirões. “Candeias é
uma cidade extremamente
contemplada por ações em

conjunto com o Governo do
Estado, estamos incessante-
mente trabalhando para tra-
zer outras feiras e mais muti-
rões para Candeias”, disse.

Durante a feira Cidadã fo-
ram realizadas mais de 3 mil
consultas oftalmológicas e
odontológicas, das quais fo-
ram entregue gratuitamente
250 óculos e 150 próteses den-
tarias, feitas sob medida e
atendendo a necessidade de
cada pessoa.

O evento realizado no
Caps, também contou com a
presença do Assessor da pre-
sidente das VSBA, Gustavo
Urpia.

A secretária de Saúde, Soraia Cabral e o prefeito
Pitagoras Ibiapina, participaram ao ato de entrega

Fonte e Foto:

ASCOM / PMC

ACESSE: www.jornalocandeeiro.com.br
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Georgem Moreira da Silva / CRC 15210 - BA

Rua Santo Antônio Esquina com a 13 de Maio,
1º Andar / Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Ba.

ABERTURA DE EMPRESAS

Escrita Contábil
 Fiscal e Pessoal

Os melhores preços da cidade

VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Peças para todas as

 marcas de veículos

Ford desenvolve no Brasil novo composto

de borracha para uso com biodiesel

O novo material foi criado pela área de engenharia de materiais do centro de
desenvolvimento do produto da marca no complexo industrial de Camaçari

A Ford desenvolveu no Brasil
um novo composto de borra-
cha para tubulações de veícu-
los que utilizam biodiesel. O
material tem características
técnicas próprias para esse
combustível e sai pela metade
do custo do similar importa-
do. Ele foi criado pela área de
engenharia de materiais do
centro de desenvolvimento do
produto da marca no comple-
xo industrial de Camaçari, na
Bahia, e já gerou duas paten-
tes nos Estados Unidos, estan-
do também em processo de
registro no Brasil, na China e
na Europa. 

Desde 2008, a legislação
brasileira determina que car-
ros e caminhões a diesel sejam
validados para o uso do bio-

diesel, adicionado inicialmen-
te na proporção de 5%. Em
2018 a mistura passou a ser de
10%, com previsão de aumen-
tar para 15%, o chamado B15.

Como principais vanta-
gens, além de ser uma energia
renovável o biodiesel possui
alto ponto de fulgor, o que tor-
na o manuseio e o armazena-
mento mais seguros, e tem ex-
celente lubricidade. Para o seu
uso, foi preciso alterar o ma-
terial das mangueiras e veda-
ções que ligam o bocal de
abastecimento ao tanque de
combustível. Essas peças pas-
saram a ser fabricadas com
borracha nitrílica hidrogena-
da (HNBR), importada, que
possui maior resistência quí-
mica mas tem um alto custo. Fonte e Foto: Ascom/Ford

“As peças que têm contato
com o biodiesel S10 não po-
dem ter acúmulo de carga ele-
troestática, devido à baixa
condutividade desse combus-
tível, o que pode gerar even-
tuais faíscas em períodos de
menor umidade e comprome-
ter a segurança veicular”, ex-
plica Cristiano Hubert, espe-
cialista em polímeros e elas-
tômeros do time de Engenha-
ria de Materiais da Ford. “As
peças de borracha HNBR im-
portadas possuem a proprie-
dade de dissipar as cargas elé-
tricas, mas são cinco vezes
mais caras que as convencio-
nais.”

Em 2017, a área começou
a pesquisar materiais alterna-
tivos e desenvolveu o novo

composto de borracha, o PVC/
NBR condutivo, que atende às
características desejadas com
menor custo. Esse trabalho
rendeu ao time três premia-
ções internas de inovação da
Ford. Uma das fórmulas pa-
tenteadas tem como compo-
nente o grafeno. Outra usa a
sílica obtida a partir da cinza
de casca de arroz, material re-
novável que atua como refor-
ço mecânico e tem a proprie-
dade de redução do incha-
mento em contato com o bio-
diesel.

As primeiras peças feitas
com o novo material têm pre-
visão de chegar ao mercado
em 2020, na picape Ranger, e
também poderão ser licencia-
das para outras marcas, inclu-
sive fabricantes de caminhões,
que são grandes usuários de
diesel. A produção em escala
desse material, que é compa-
tível até com o uso de B30, é
favorecida também pela abun-
dância de matéria-prima, já
que o Brasil é o maior produ-
tor de arroz fora da Ásia.

“Com essa inovação a Ford
reafirma o compromisso de
entregar produtos de qualida-
de e economicamente viáveis
para o mercado da América do
Sul”, diz Cristiane Gonçalves,
supervisora de Engenharia de
Materiais da Ford. “Esse pro-
jeto também está alinhado ao
pilar de sustentabilidade da
empresa, tanto pela viabiliza-
ção do uso do biocombustível
como pelo emprego de mate-
riais renováveis e redução de
rejeitos, ajudando a construir
um mundo melhor”.

UFBA cria técnica para usar resíduos
de óleo em mistura para asfalto

Pesquisadores da Universida-
de Federal da Bahia (UFBA)
estão tentando minimizar os
efeitos negativos do óleo reco-
lhido nas praias do litoral do
Nordeste.
Eles criaram uma técnica que
transforma o óleo em um tipo
de carvão granulado, que pode
ser usado como mistura para
asfalto e blocos de construção,

O óleo invadiu centenas de prais do nordeste

*Com colaboração da TVE Bahia

e da Rádio Nacional de Brasília

como explica a professora Ze-
nis Novais.

Segundo a professora, o
projeto de compostagem adi-
ciona álcool, etanol e acetona
no óleo achado nas praias e
que, para fazer a mistura, é
usada uma betoneira.

O governador da Bahia,
Rui Costa, informou que todo
o material que for recolhido

nas praias do estado será pro-
cessado e reciclado por uma
empresa especializada.

Origem desconhecida
Já foram recolhidas mais

de 900 toneladas de petróleo
cru em todo o litoral nordes-
tino. Mais de 2 mil quilôme-
tros de costa foram poluídos
com o material, que também
atingiu mangues e corais.

Os primeiros registros de
manchas de óleo nas praias da
Região Nordeste são do dia 30
de agosto deste ano. Ainda
não há certeza sobre a origem
do vazamento.

Atualmente, mais de 200
localidades litorâneas regis-
tram presença de óleo cru. De
acordo com o governo da
Bahia, novas manchas apare-
ceram nesta terça-feira (22)
no litoral sul do estado.

Agrifam trouxe para a Praça
Dr. Gualberto, em Candeias,
produtos orgânicos artesanato
e muita música

Candeias recebeu, nos dias 3
e 4 de outubro, a Feira da
Agricultura Familiar – AGRI-
FAM, na Praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes. A feira foi pre-
parada para atender a todos
os expositores com espaço
amplo, comodidade e serviços
de qualidade consolidando os
produtos expostos de agricul-
tores familiares, artesãos, par-
ceiros e pequenos produtores
na região. O Prefeito e a pri-
meira dama estiveram presen-
tes na feira.

Para o prefeito, Dr. Pitago-
ras, a feira agrega muito ao
município e em especial aos
agricultores familiares que
têm nestes eventos mais uma
possibilidade de vender os
seus produtos. “Fiquei muito
feliz em ver o sucesso desta
feira, em ver escolas trazendo
os seus alunos para visitar a
feira e dando uma aula dife-
renciada para eles”, comen-
tou.

Para Lucas Barbosa, mora-
dor do Bairro do Santo Antô-
nio, que  expôs seus produtos
pela primeira vez, o evento foi
um incentivo muito bom. “É

preciso realizar mais feiras
como estas para que possamos
expor e vender os nossos pro-
dutos”, disse.  

De acordo com a agriculto-
ra familiar da Pindoba, Rosi-
meire Bispo, que comerci-
alizou cocadas, bolo de cari-
mã, goma e outros, as feiras
agregam muito e faz com que
os agricultores interajam,
além de poder mostrar os pro-
dutos comercializados. “É um
espaço ótimo para vender os
nossos produtos e levar um
dinheirinho pra casa”, comen-
tou.

Agnes Andrade, de São Se-
bastião do Passé,  que partici-
pou pela primeira vez comer-
cializando seus produtos fora
da sua cidade, falou da felici-
dade em poder expor seus
produtos naturais em outros
lugares. “Tenho derivados do
leite, tudo feito de forma or-
gânica. Aqui tem doce de lei-
te, queijo, iogurte natural e
outros. Esta feira foi muito
boa e organizada, parabéns!”,
falou.

As marisqueiras do Distri-
to de Passé, com apoio de Ger-
merson Teles, técnico em ex-
tensão rural da Humana Bra-
sil, também  participaram da
feira, comercializando delici-
osos pastéis, bolinhos e quibes
de peixe.

O evento, que contou com
som ao vivo, foi organizado
pela Secretaria de Meio Am-
biente e Agricultura – Semaa,
por meio da coordenadora de
Agricultura, Edmaria Bispo e
da técnica da Agência de De-
fesa Agropecuária da Bahia –
Adab, Jildalita de Jesus.

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

A criança bricou na feira
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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


