
14 A
NOS

Ano XIV - Nº 161 - Edição de Novembro de 2019           Fundado em Fevereiro de 2005          Candeias - Bahia - Brasil

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

BARÃO EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo 
de empresas  administrado pelo expe-
riente empresário 
Walfredo Barão Melo Teixeira, 
que atua em Candeias e em toda região 
nos mais diversos setores da economia, 
sempre 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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Em breve, o maior empreendimento 
de materiais de construção da cidade
A Sansil Materiais de Cons-
trução, uma das principais 
lojas do ramo, de Candeias e 
região, pensando em dá mais 
conforto e segurança para os 
seus clientes, está preparando 
o primeiro Home Center da 
Construção 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

Diretora da FAC é nomeada 
presidente do Conselho 
Federal de Educadores  

A professora Maria da Concei-
ção Sobral, fundadora e dire-
tora-acadêmica da Faculdade 
Regional de Filosofia, Ciências 
e Letras de Candeias - FAC, foi 
nomeada no último dia 25 de 
outubro, pelo presidente Na-
cional do Conselho Federal de 
Educadores e Pedagogos, Ge-
raldo de Paiva, para assumir a 
Seccional Bahia do CFEP.

A nomeação da Professora 
Conceição Sobral, é o reco-
nhecimento do presidente do 
Conselho Federal pelo traba-
lho desenvolvido pela nova 
presidente da Seccional Bahia, 
pela Educação no Estado.

Militante no Magistério há 
mais de 40 anos, a professora 
Conceição Sobral dedicou 
toda a sua vida pela Educação. 
Depois de muitos anos de tra-
balho na UNEB, a professora 

Profa. Conceição Sobral

resolveu fundar em Candeias, 
sua terra natal, a Faculdade 
Regional de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Candeias, e 
ao longo de quase 19 anos 
de funcionamento, a FAC se 
transformou em uma refe-
rência do ensino superior de 
toda a Região Metropolitana 
de Salvador.
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Finalmente o Museu Wanderley 
de Aráujo Pinho será reformado

Sargento Francisco 
concede entrevista 
exclusiva ao jornal 

O Candeeiro
Depois de muitos anos de 

abandono, finalmente o his-
tórico Museu Wanderley de 
Araújo Pinho, localizado no 
distrito de Caboto, às margens 
da Baía de Todos-os-Santos, 
em Candeias, será totalmente 
reformado pelo Estado. 

O anúncio do resultado 
da licitação para as obras de 
recuperação desse importante 
patrimônio cultural do recôn-
cavo, foi publicado no Diário 
Oficial do Estado do último dia 
13 de novembro.

O casarão que hoje abriga 
o Museu Wanderley de Araújo 
Pinho, tem sua história ini-
ciada no século XVII, quando 
uma sesmaria foi dada ao co-
lono Sebastião Álvares.  

Antes, funcionou o Enge-
nho da Freguesia, que perten-
ceu ao Barão de Cotegipe, até 
chegar ao herdeiro Wanderley 
de Araújo Pinho.

Com a recuparação do 
Museu, espera-se que o turis-
mo no distrito de Caboto, um 
dos lugares mais bonitos de 
Candeias, posse ter o turismo 
incrementado, gerando vagas 
de emprego e renda para a 
população.
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Antes de ser transformado em Museu, esse casarão de quatro andares e 55 
cômodos, foi sede do famoso Engenho da Freguesia, no século XVII

Foto: Arquivo Pessoal

Ex- prefeito Sgt. Francisco

O ex-prefeito Sargento Fran-
cisco, pré-candidato à suces-
são municipal nas eleições do 
ano que vem, concedeu uma 
entrevista exclusiva ao jorna-
lista José Eduardo, diretor do 
jornal O Candeeiro. 

Na oportunidade, o ex-
chefe do Executivo Municipal 
de Candeias, fez um balanço 
da sua administração e teceu 
duras críticas ao atual pre-
feito do município Pitagoras 
Ibiapina.

Sargento Francisco disse 
que quer ser candidato para 
devolver ao povo de Candeias, 
o que lhe foi tirado nos últimos 
anos pela atual administração, 
que segundo ele, maltrata a 
população e principalmente 
o servidor público, que nos 

últimos anos vem sofrendo 
com a insensibilidade da ad-
ministração municipal.

Confira na página 3 a íntegra da entrevista

Leia ainda nesta Edição - A coluna Pimenta na 
Política, de José Eduardo e os artigos do psi-
cólogo Vladimir Nascimento e do jornalista e 
escritor José de paiva Netto Pag. 2
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As mulheres e a luta pela 
garantia de direitos

Foi-se a época em que a mulher era considerada 
sexo frágil, inferior. Até recentemente era 
gritante as desigualdades entre elas e os 
homens. Felizmente, hoje, a situação está mais 
amena, todavia ainda existe muito caminho 
a percorrer nessa busca por um mundo 
mais igualitário – tanto humano, quanto 
constitucionalmente.

Antigamente, as mulheres não votavam; 
não podiam concorrer a um cargo público; eram impedidas de 
trabalhar; tinham a obrigação serem submissas aos homens; 
eram “arranjadas” para seus maridos, pois não tinham o direi-
to de escolha; assemelhavam-se a um objeto, até porque não 
tinham direitos sobre seu corpo, sua vida.

Até no âmbito dos crimes perpetrados contra o sexo femi-
nino não existiam proteções justas e necessárias. No Brasil, 
por exemplo, apenas em 2006 foi decretada e sancionada a 
Lei Maria da Penha, que permite certas garantias às mulheres 
vítimas de quaisquer tipos de violência. Entretanto, sob a égide 
da educação sexista transmitida geracionalmente, muitas destas 
são ridicularizadas e desrespeitadas quando fazem a denúncia. 
Não é raro o despreparo de profissionais que lidam com esse tipo 
de público. Enquanto uns, por exemplo, acusam as vítimas de 
estupro de terem seduzido ou provocado o agressor por causa da 
roupa que estava usando; outros ainda acabam por revitimizá-
las através exames de corpo de delito mal sucedidos. 

Na esfera do mercado de trabalho, outras injustiças: a mu-
lher pode ter a mesma competência, mesmo nível de instrução, 
mesma função, porém com o salário inferior aos dos homens. 
Isso sem contar os vários tipos de assédio que algumas sofrem. 
No quesito religião, muitas mulheres são orientadas a serem 
submissas (em todos os aspectos) aos respectivos parceiros; 
ou então obrigadas a se esconderem atrás de um véu, sem 
nenhuma autonomia sobre a escolha de suas próprias vestes. 
Nas questões morais existe um tabu no qual as mulheres devem 
preservar sua virgindade sob pena de serem execradas social-
mente, enquanto que os homens são desde cedo estimulados a 
frequentarem prostíbulos ou a serem polígamos. E, como fator 
agravante, no relacionamento pessoal ainda existem inúmeras 
práticas patriarcais e paternalistas, como se o homem fosse 
proprietário da mulher, e a mesma só existisse para servi-los 
ou fazer as tarefas domésticas.

Essa é forte cultura do machismo em que vivemos. Por isso 
a necessidade da mulher ter que remar constantemente contra 
essa violenta maré de desrespeito e discriminação. Apesar de 
alguns avanços, muito ainda precisa ser feito para alcançar uma 
sociedade democrática de gêneros. Então vamos à luta! Não 
podemos nos calar ou se omitir. Direitos iguais para todos, já! 
Até porque o pior dos machistas não pode deixar de se render 
e admitir que os homens só existem porque nasceram de uma 
mulher.

À espera de um ponto final
Não há como fugir do tema étnico. Contudo, 
devemos enfrentar os nossos desafios, 
analisando com muita parcimônia as 
diferenças culturais existentes em cada nação 
no que tange aos conflitos raciais. Vejamos 
o exemplo dos Estados Unidos: primeiro, 
é preciso conhecer um pouco do passado 
recente norte-americano para perceber que 

lá a cor da pele ainda influencia na escolha do colégio do filho, 
do bairro em que se mora, dos relacionamentos afetivos, 
enfim, do convívio social de um modo amplo. Daí a vitória 
de um afro-americano para o posto mais alto dos EUA ter 
merecido tamanho destaque no mundo: o advogado Barack 
Obama foi o 44o presidente do país de 2009 a 2017.

É nesse aspecto que volto os olhos para o Brasil: Após a 
eleição dele, indaguei na imprensa: E Obama cá? Sim, pois, 
contrariamente ao que muitos pensam, a força de uma nação 
está na mistura das etnias, nesta miscigenação abençoada 
que faz do brasileiro um povo aguerrido e trabalhador. 
Nomes não faltam. Basta citar Nilo Peçanha (1867-1924), 
tido como o primeiro e único negro a governar o nosso 
país, por dezessete meses. Mas essa compreensão precisa 
ter visibilidade concreta no dia a dia. Quando veremos, por 
exemplo, mulheres e homens afrodescendentes, em larga 
escala, nas mais destacadas posições da sociedade? É uma 
interrogação a espera de um ponto final favorável a todas 
as etnias.

Saída ideal para o Brasil
Em O Capital de Deus, um de meus próximos lançamentos, 

no capítulo “Nações anglo-saxônicas e miscigenação”, 
relembro que, ao ser entrevistado pelo radialista Paulo Vieira, 
no programa “Jesiliel e os seus sucessos”, na Rádio Estéreo 
Sul, de Volta Redonda/RJ, em 5 de abril de 1991, expressei 
ponto de vista que defendo desde a minha adolescência:

Uma saída para o Brasil começa pela necessidade 
de confiar nele próprio. O dia em que deixarmos de nos 
restringir ao simples status de copiadores e pararmos com 
essa conversa de que nosso país é assim por ser resultado 
de uma miscigenação de negros, europeus e índios, nos 
levantaremos do “berço esplêndido” e não haverá ninguém 
que nos possa esmorecer o ânimo.

Extraordinária missão dos 
Fiéis Mensageiros de Deus
Quem vos der ouvidos a mim me ouve; e quem vos rejeitar 
a mim me rejeita; quem, porém, me rejeitar rejeita Aquele 
que me enviou [ou seja, o Pai, que está no Céu].

Jesus (Lucas, 10:16)
Diante disso, é necessário ter cuidado ao propagar o que 
Jesus deixou escrito por intermédio dos Evangelistas. Se você 
não estiver transmitindo corretamente os ensinamentos do 
Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, a pessoa que os ouvir 
creditará a Ele a má lição recebida. Ao deturpar preceitos 
celestes, o vacilante ficará numa posição delicada perante a 
Justiça Eterna, pois estará servindo de instrumento ao “lobo 
invisível”, para o desvio das ovelhas do Senhor.
A fim de ser fiel mensageiro da Palavra de Deus, o 
evangelizador não precisa inventar nada. Basta que abra 
e leia o Evangelho-Apocalipse de Jesus com o coração 
iluminado pelo Amor Fraterno e o cérebro esclarecido pela 
Verdade Divina. Analise tudo em Espírito e Verdade, à luz 
do Novo Mandamento do Sublime Pegureiro — “Amai-vos 
como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos” (Evangelho do Cristo, segundo João, 
13:34 e 35). O que sempre se deve guardar na mente é que 
não se pode pregar com ódio o que o Pai Celestial ensinou 
com Amor. No dia em que todos dessa forma estudarem a 
Boa Nova e o Livro das Profecias Finais, chegaremos à curul, 
ao apogeu, dessa tarefa extraordinária, que Jesus concedeu à 
nossa modesta capacidade. O Mestre pode parecer, a certos 
olhos humanos, divinamente incoerente. No entanto, Ele 
não o é.
Minha coerência é o bem do meu semelhante
Recordo-me da seguinte reflexão de Ralph Waldo Emerson 
(1803-1882), que o Gandhi (1869-1948) gostava de citar:
— A tola coerência é o cavalo de batalha dos medíocres.
Em algumas ocasiões, expliquei que é claro que o Mahatma não 
estava, ao propagar o raciocínio de Emerson, preconizando 
o pensamento desgovernado, a incoerência boçal. Sendo 
um homem de pensamento amplo, ele compreendia 
perfeitamente que tal “coerência” serviu de pretexto para 
muitos que não queriam avançar. Por isso, buscava a que 
sobrepaira a craveira comum do entendimento das pessoas 
— a coerência da moral divina, que todos nós temos de 
aprender.
Não podemos, portanto, agir irresponsavelmente, querendo 
atribuir a essa expressão um sentido criminoso.
Inspirado na sabedoria antiga dos hindus, o Mohandas ainda 
afirmava:
— A estrada que conduz à Verdade foi construída para os 
intrépidos.
Em meu livro Reflexões e Pensamentos — Dialética da Boa 
Vontade (1987), alicerçado no exemplo de Jesus, o Cristo 
de Deus, escrevi que a minha coerência é o bem do meu 
semelhante.

Continua ao lado

Continuação

Nilsinho é pré-candidato a vereador

Empresário  Nilsinho

O empresário do ramo de 
alimentação Nilson Gomes de 
Matos, mais conhecido como 
Amigo Nilsinho, se filiou ao 
Partido Republicano Brasi-
leiro (PRB), com o intuito de 
se candidatar a uma cadeira 

na Câmara de Vereadores de 
Candeias.

Homem simples, de bom 
coração e micro-empresário 
bem sucedido, o jovem Amigo 
Nilsinho diz que pretende ser 
vereador para incrementar 
ainda mais o trabalho social 
que já executa na cidade, prin-
cipalmente nas comunidades 
mais carentes do município.

Nas eleições de 2016, Nilsi-
nho se lançou candidato pela 
primeira vez e não conseguiu 
êxito, apesar de ter tido uma 
boa votação. “Agora, com mais 
experiência e contando com o 
apoio de vários amigos, acredi-
to que poderei alcançar o meu 
objetivo que é representar o 
meu povo na Câmara Muni-
cipal”, confidenciou Nilsinho 
à coluna.

João Leão convida Sargento
Isidório para ser vice de Niltinho

Em encontro no último dia 
4 de novembro, no Centro 
Administrativo da Bahia, o 
vice-governador, secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico e presidente do PP na 
Bahia, João Leão, convidou 
o deputado federal Sargento 
Isidório (Avante) para ser 
candidato a vice-prefeito na 
chapa do deputado estadual 
Niltinho (PP). 

Vice-líder do PP na As-
sembleia Legislativa da 

Bahia, Niltinho é pré-candi-
dato da legenda Progressista 
a prefeito de Salvador. Já o 
deputado federal Sargento 
Isidório por sua vez é o pré-
candidato do partido Avante. 
Na ocasião, Isidório devolveu 
o convite ao PP. O Sargento 
convidou Niltinho para ser 
o seu vice. 

“Fico lisonjeado com o 
convite do Sargento Isidório. 
Mas a nossa pré-candidatura 
está colocada a prefeito de 
Salvador e nosso partido 
está unido nesta corrente. 
Inclusive, o PP é o partido 
baiano que tem dito maior 
crescimento neste ano. Já 
chegamos ao número de 
102 municípios, ou seja, o 
PP governa cerca de ¼ das 
cidades do estado da Bahia”, 
comemora o deputado esta-
dual Niltinho.

Tanto Niltinho quanto 
Isidorio são da base do go-
vernador Rui Costa.

O vice-governador João 
Leão e reuniu com os de-
putados Sargento Isidó-
rio (Federal), Niltinho e 
João Isidório (Estaduais)Nita se filiou ao Progressista

A ex-prefeita e atual secretá-
ria de Educação de Madre de 
Deus, Eranita de Brito, a Nita, 
que governou o município 
em duas oportunidades, se 
filiou recentemente ao Partido 
Progressista (PP) e entrou de-
finitivamente na corrida pela 
sucessão do prefeito Jeferson 
Andrade.

Além de Nita, também são 
pré-candidatos à prefeitura 
pelo grupo do atual prefeito, os 
ex-vereadores Mardem Lessa e 
Anselmo Duarte, o advogado 
Luiz Montal e o empresário 

Noronha. Adisputa interna 
está acirrada e de acordo do 
o prefeito Jeferson Andrade, 
o candidato será aquele que o 
povo escolher.

Ex-prefeita Eranita de Brito

Dailton Filho é pré candidato 
em Madre de Deus
Pela oposição ao prefeito Je-
ferson Andrade, de Madre de 
Deus, dois nomes aparecem 
como principais candidatos 
à sucessão municipal: o atual 
vice-prefeito Jailton Polícia, 
o Jajai - que rompeu com 
Jeferson no ano passado – e 
o ex-presidente da Câmara e 
vereador por quatro manda-
tos, Dailton Filho.

Segundo pesquisas di-
vulgadas recentemente pela 
Séculus Análise e Pesquisa, 
encomendada pelo site Bahia 
Notícias, o ex-vereador Dail-
ton Filho, lidera disparado as 
intenções de votos.

Como falta ainda mais de 
um ano para as eleições mu-
nicipais, muita coisa ainda 
pode acontecer. O fato é que, 

se a eleição fosse hoje, Dailton 
Filho seria o prefeito de Madre 
de Deus.

Dailton Filho adminis-
trou Madre de Deus por 
trinta dias

Em Candeias, a oposição tem vários 
nomes para a sucessão municipal

Dois ex-prefeitos: Tonha Ma-
galhães e Sargento Francis-
co e dois atuais vereadores; 
Fernando Calmon e Arnaldo 
Araújo, já declararam que são 
pré-candidatos à sucessão do 
prefeito Pitagoras Ibiapina. 

Além deles, a atual vice-
prefeita Márcia Gomes, que 
rompeu com o prefeito logo 
no início do mandato, também 
aparece como pré- candidata. 
Outros nomes foram citados 

em pesquisa espontânea feita 
recentemente pela Séculus, 
São eles: João Isidório, Carlos 
Martins, Diego Maia, Amiga 
Ju, Rosenilso, Sidnei do Sin-
dicato, Cau vereador, Alcione 
e Lucimeire Magalhães.

Poderíamos citar ainda, o 
nome do ex-vereador Antônio 
Gilson, atual secretário de 
Esportes, que cumpriu três 
mandatos na Câmara de Ve-
readores de Candeias.
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ENTREVISTA - Ex-prefeito Sargento Francisco “Abre o Verbo”
Francisco Conceição da Silva é um Policial Militar da 
Ativa. Está em Candeias desde o ano de 1984, quando 
veio servir no quartel da PM domunicípio. Bem 
relacionado com a população, resolveu ingressar 
na política com o nome de Sargento Francisco e, 
em 2000 se elegeu Vereador pela primeira vez com 
575 votos, conseguindo a reeleição em 2004 com 
1.176 votos e 2008 com 2.519 votos, tendo exercido 
o cargo de vereador até junho de 2012, quando 
ocupou a Presidência da Câmara Municipal entre 
janeiro de 2011 e junho daquele ano, quando deixou 
presidência do Legislativo para assumir a Prefeitura, 
em substituição à ex-prefeita Maria Maia, que foi 
cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Eleito em 2012 com uma vitória memorável, o 
prefeito Sargento Francisco derrotou a então favorita 
ex-prefeita Tonha Magalhães e o candidato do 
governo, Carlos Martins (PT), além de outros cinco 
candidatos, numa eleição inesquecível que ficou 
marcada pela coragem e determinação do Sargento 
Francisco, que conseguiu sensibilizar o eleitorado 
de Candeias com a sua maneira franca de tratar a 
todos.

Sargento Francisco deixou a Prefeitura em 2016 
sem ter indicado um candidato seu à sua sucessão. 
Agora, o ex-prefeito que ingressou recentemente no 
Partido Republicano (PR), assumindo a presidência 
da legenda no município, admite que poderá disputar 
a Prefeitura no próximo ano.

O ex-prefeito Sargento Francisco concedeu essa 
entrevista exclusiva ao nosso jornal O Candeeiro.

Ex-prefeito Sargento Francisco

ACESSE: www.jornalocandeeiro.com.br

O Candeeiro – A primeira 
pergunta não poderia deixar 
de ser essa: o senhor será 
mesmo candidato a prefeito 
nas próximas eleições?
Sargento Francisco – 
Eduardo, eu posso lhe falar 
que o momento atual na 
política de Candeias está 
muito acelerado em vista 
as eleições de 2020. As pes-
soas, as lideranças políticas 
locais, os comerciantes e os 
servidores municipais têm 
vivido momentos de angús-
tia e decepção com o mo-
delo de gestão implantado 
pelo atual Prefeito. Diante 
disto, venho sendo procu-
rado por diversas esferas 
do mundo da política da 
nossa cidade, o que tem me 
estimulado a colocar o meu 
nome como pré candidato a 
prefeito em 2020. Por tan-
to, a minha pré candidatura 
não é uma questão de im-
posição pessoal e sim pelo 
pela vontade das pessoas e 
lideranças que querem ser 
respeitadas e reconhecidas 
de forma digna dentro de 
um processo político admi-
nistrativo.

O Candeeiro – O senhor deixou 
a Prefeitura em 2016 com a 
popularidade em baixa. O 
que aconteceu, já que a sua 
administração era conside-
rada de razoável a boa?
Sargento Francisco – Re-
almente tive certo desgaste 
durante a gestão, provocado 
principalmente pelo atual 
prefeito que na época era 
Vereador de oposição. Tudo 
era orquestrado pra desgas-
tar a minha imagem a frente 
da administração. Justa-
mente porque ele já prepa-
rava o Estelionato Eleitoral 
contra o povo de Candeias, 
que era chegar a prefeitura 
como chegou. Para isso ele 
defendia 30% de reajuste 
salarial ao servidor se fosse 
prefeito; organizava fecha-
mento de pista fornecendo 
pneus, e alimentos para as 
pessoas que muita das vezes 
eram usadas e manipuladas 
para participarem daquelas 
paralisações e tantos outras 
atitudes inescrupulosas que 
ele utilizou para desgastar 

a nossa gestão. Entretanto, 
tenho consciência e tran-
qüilidade em afirmar que fiz 
uma excelente gestão, visto 
que entreguei a prefeitura 
devidamente organizada, 
com dezenas de projetos 
aprovados, mais de 50 mi-
lhões de reais em recursos 
de emendas parlamentares 
empenhados na Caixa Eco-
nômica e no Desembahia.

O Candeeiro – Que avaliação 
o senhor faz da sua adminis-
tração?
Sargento Francisco – Eu 
não tenho nenhuma dúvida 
que fiz uma excelente gestão 
diante da situação em que 
encontrei o município e por 
tudo que consegui fazer pelo 
município e pelos recursos 
e projetos que conseguimos 
trazer, deixando para que o 
atual prefeito realizasse. 

O Candeeiro – Se o senhor ti-
vesse que dá uma nota para 
o seu governo, que nota o 
senhor daria e porquê?
Sargento Francisco – A 
minha avaliação será em 
cima das realizações que fiz 
e que talvez uma parcela do 
povo de Candeias não tenha 
tido conhecimento, por uma 
falha gravíssima que cometi 
na minha gestão, que foi a 
não divulgação de forma 
mais clara e precisa para a 
população de todas as ações 
que executamos durante os 
nossos quatro anos e meio de 
administração. Mais avalio 
com muita tranqüilidade e 
a consciência do dever cum-
prido de que a minha gestão 
conseguiu obter a nota 8, no 
meu conceito.

O Candeeiro –  O que o senhor 
gostaria de ter feito na sua 
administração e não conse-
guiu fazer?
Sargento Francisco – O 
meu desejo foi sempre de 
dar o meu melhor para a  ci-
dade de Candeias  e aos seus 
cidadãos. È claro que em 04 
anos eu não teria condições 
de realizar todas as deman-
das que o município precisa-
va naquela época. Uma das 
obras que tinha o desejo de 
realizar seria a construção 

da Praça da Urbis II, até 
porque foi um compromis-
so que assumi com aquela 
comunidade, e também pela 
minha identificação por 
aquele bairro. A minha mãe 
morou por quase 30 anos na 
Urbis II, além disso tenho 
parentes meus que também 
moram na Urbis II. Infeliz-
mente não consegui realizar 
esse sonho. Mas, com muito 
esforço e com o apoio do 
deputado Federal Paulo 
Magalhães, conseguimos 
junto ao Ministério da Saúde 
a Academia da Saúde, que já 
foi entregue a comunidade 
pela atual gestão. E conse-
guimos junto ao Ministério 
dos Esportes o recurso na 
ordem de R$ 1.500.000,00 
para a construção da Praça 
da Juventude, que acredito 
eu, que o deverá ser constru-
ída pelo gestão atual. Mas, o 
importante é que deixamos 
essas duas obras, já com 
recursos, tão somente para 
que o atual prefeito execu-
tasse. 

O Candeeiro – Na sua visão, 
quais são os principais pro-
blemas a serem resolvidos 
para que Candeias atinja o 
nível de desenvolvimento de-
sejado por sua população? 
 Sargento Francisco – Eu 
penso que o poder público 
municipal terá que investir 
em um futuro não tão dis-
tante em mobilidade urbana. 
Fazer um estudo profundo 
no código tributário do mu-
nicípio, com um capacita-
do especialista em direito 
tributário, afim de colocar 
situações diferenciadas para 
quem gera emprego no mu-
nicípio. Porque, a alteração 
que foi feita pelo atual prefei-
to no código tributário é para 
assassinar por inanição as 
poucas empresas que ainda 
restam em solo candeense. 
Principalmente os pequenos 
e médios comerciantes da 
cidade. Muitos não estão 
suportando a sangria e es-
tão fechando as portas dos 
seus comércios. Uma outra 
demanda perene deverá ser 
a oportunização na qualifi-

cação profissional dos nossos 
jovens, para tanto, o próprio 
município deverá buscar 
mecanismos e parcerias ca-
pazes de qualifica-los nas 
profissões mais abraçadas 
pelo mercado atual.

O Candeeiro – O senhor é um 
policial militar reformado, 
como o senhor vê o nível de 
violência em nosso muni-
cípio?
Sargento Francisco – Só 
uma retificação. Eu voltei 
a Ativa após o término do 
meu mandato de Prefeito. 
Quanto à violência, todos 
nós sabemos que ela está 
generalizada por todo país. 
E Candeias não é diferente, a 
violência está ai batendo na 
porta de todos nós. Eu tenho 
a grata satisfação de falar 
para o povo de Candeias que 
em agosto de 2014 eu entre-
gue a população a Central de 
Video Monitoramento, com 
39 Câmeras, que foi implan-
tada na sede Companhia da 
Policia Militar, ao lado da 
Maria Albano. Lembro-me 
que com a implantação des-
se sistema, muitos crimes 
forma desvendados e muitos 
criminosos foram presos. 
O comerciante sentia-se 
mais seguro porque o centro 
comercial era monitorado 
diuturnamente. Mas, para 
a minha surpresa, a alguns 
meses fui fazer uma visita 
ao Comandante na época, 
o Major PM Mesquita e 
fiquei estarrecido com que 
presenciei na sala do Video 
monitoramento, naquele 
momento só tinha 02 (duas) 
câmaras funcionando. Pro-
curei me informar porque 
estava daquela forma e fique 
muito mais triste ainda. 
Como resposta das pessoas 
presentes ouvir a seguinte 
frase. “a muito tempo que 
só funcionam estas duas 
câmeras. Já cobramos por 
diversas vezes ao prefeito 
e ao secretário de serviços 
públicos para concertar as 
que não estão funcionando 
e nunca nos dão respostas e 
o pior é que os agentes que 
eram responsáveis por fica-

rem na sala acompanhando 
o monitoramento foram 
todos retirados pela pre-
feitura”. Pasmem, quanto 
absurdo!!!! 

O Candeeiro – E qual o princi-
pal legado que o senhor acha 
deixou para a população de 
Candeias?
Sargento Francisco – 
Tenho convicção que deixei 
um grande legado para a po-
pulação e para o município. 
Fora as grandes obras como 
a urbanização da entrada da 
cidade, a duplicação da ponte 
da Nova Brasília, a valoriza-
ção dos servidores, os con-
cursos públicos de Agente 
de Trânsito, Professores e 
Coordenadores, Agentes de 
Endemias, o CAPS AD na 
Nova Brasília, o CREAS ao 
lado da Biblioteca. Sem falar 
nos mais de 50 milhões de 
reais em obras e projetos que 
deixei aprovados para que o 
meu sucessor executasse. É 
uma pena que ele já tenha 
perdido milhões de reais 
desses recursos, que tive 
tanta dedicação e prazer em 
buscar para melhorar a vida 
dos candeenses.

O Candeeiro – O senhor che-
gou a ser afastado daPrefei-
tura, mas depois retornou o 
cumpriu o restante do seu 
mandato. O que aconteceu?
Sargento Francisco – 
Não aconteceu absoluta-
mente nada. Simplesmente 
fui muito perseguindo pelos 
meus opositores, principal-
mente por esse cidadão que 
hoje governa o município. 
Neste termo, não gostaria 
de tecer maiores detalhes 
aja vista, que os meus advo-
gados estão cuidando dessa 
situação.

O Candeeiro – O senhor se 
elegeu pelo PSD do senador 
Otto Alencar e agora deixou 
o partido. Porque o senhor 
deixou o PSD?
Sargento Francisco – A 
minha saída do PSD se deu 
devido a uma regra existen-
te no Estatuto do Partido. 
O deputado do vereador 
Fernando Calmon teve uma 
quantidade maior de votos 
que o meu deputado. Diante 
disto, o Diretório pertence 
ao Deputado mais votado 
na cidade. Hoje estou no 
PL, através da indicação 
dos meus líderes políticos, 
o senador Otto Alencar e 
o deputado Federal Paulo 
Magalhães.

O Candeeiro – Aconteceu al-
gum problema com a cúpula 
do partido ou são coisas da 
política?
Sargento Francisco – 
Não. O que aconteceu foi o 
que relatei na última res-
posta.

O Candeeiro – Ironicamente 
quem assumiu o comando do 
PSD foi um ex-adversário do 
senhor, o vereador Fernando 
Calmon. Existe alguma rusga 
entre o senhor e ele?
Sargento Francisco – De 
forma nenhuma. O verea-
dor Calmon nunca foi meu 
adversário. Pelo contrário, 
ele fez parte da minha base 
quando eu fui prefeito. 

O Candeeiro – Em 2016, mes-
mo que não tenha sido aber-
tamente, o senhor apoiou 
o atual prefeito Pitagoras 
Ibiapina, já que só existiam 

dois candidatos. O senhor se 
arrepende de tê-lo apoiado?
Sargento Francisco – Veja 
bem. Eu não me envolvi dire-
tamente no processo político 
de 2016. Porém, é sabido por 
muitos de que uma boa parte 
do nosso grupo político e as 
nossas lideranças resolveram 
apoiar esse rapaz. Diante 
dessa situação, há um pro-
fundo arrependimento sim 
da minha parte, diante das 
maldades e perseguições 
perpetradas por ele contra 
as lideranças políticas que 
o ajudaram, os servidores 
públicos, os empresários, os 
comerciantes, os parceiros, 
e tantas outras pessoas e 
entidades que vem sofrendo 
as amarguras e os desalentos 
provocados pelo estelionato 
eleitoral que esse cidadão 
aplicou na sociedade cande-
eense.

O Candeeiro – Ele fez algum 
compromisso com o senhor 
e não cumpriu?
Sargento Francisco – 
Nem ele fez e nem eu pedi. 

O Candeeiro – Que avaliação o 
senhor faz da administração 
do prefeito Pitagoras?
Sargento Francisco – Na 
minha ótica, como político e 
humanista, classifico como 
Péssima. Um gestor que não 
tem a sensibilidade não é hu-
mano e nem tem humildade 
dentro de si não pode ter 
compaixão do seu povo. Ele 
tem esta índole. Não é apenas 
eu que falo isso, é o povo em 
geral que comenta e sente no 
dia a dia a dureza e a mesqui-
nhez nas atitudes e na forma 
de ser desse Prefeito. 

O Candeeiro – Voltando para 
as eleições do ano que vem, 
se o senhor for mesmo candi-
dato, com quais lideranças o 
senhor pretende compor?
Sargento Francisco – A 
princípio eu sou Pré candi-
dato e se Deus permitir em 
2020 serei candidato. Nós 
pretendemos formar uma 
grande frente de oposição 
com partidos, lideranças 
políticas, as mulheres e os 
homens de bem do nosso 
município, que não aceitam 
e não comungam com os 
desmandos, o desrespeito, a 
falta de humanidade com as 
pessoas mais carentes, a falta 
de palavra e a covardia que 
vem sendo praticados pelo 
prefeito atual. 

O Candeeiro – Tanto o senhor 
como o prefeito Pitagoras são 
da base do governo. O senhor 
já conversou com o gover-
nador Rui Costa sobre a sua 
intenção de ser candidato?
Sargento Francisco – Ain-
da não tive esse diálogo com 
o Governador. Certamente, 
no momento oportuno, este 
comunicado será feito pelo 
nosso senador Otto e pelo 
deputado Paulo.

O Candeeiro – As páginas 
do Candeeiro estão abertas 
para as suas considerações 
finais...
Sargento Francisco – 
Chego ao final de forma 
agradecido e honrado por ter 
concedido esta  entrevista a 
este importante e reconhe-
cido meio de comunicação 
que é  o jornal O Candeeiro. Me 
colocando a disposição para 
outras oportunidades.
Um abraço e obrigado a 
todos.
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Por Paloma Oliveira

Divulgado resultado da licitação 
para obras no Museu Wanderley 
de Araújo Pinho, no Caboto

O Diário Oficial do Estado 
publicou na edição do últi-
mo dia 13 de novembro, o 
resultado da licitação para 
contratação de serviços e 
execução de obras de res-
tauração e recuperação do 
Museu do Recôncavo Wan-
derley Pinho, em Candeias, 
e reurbanização do seu en-

torno. O consórcio vencedor 
foi o Engenho Freguesia, 
formado pelas empresas Axxo 
Construtora Ltda. e Mehlen 
Construções Ltda. O valor é 
de cerca de R$ 23,6 milhões.

As obras fazem parte das 13 
intervenções náuticas e uma 
intervenção cultural na Baía de 
Todos-os-Santos previstas no 

Prodetur Nacional Bahia, de-
senvolvido pela Secretaria do 
Turismo do Estado da Bahia 
(Setur), com financiamento do 
BID. Além da requalificação 
do museu e seu entorno, será 
reformado o atracadouro da 
área. A assinatura do contra-
to será feita até o final deste 
mês.

Localizado no distrito de 
Caboto, município de Can-
deias, o Museu Wanderley 
Pinho possui grande impor-
tância arquitetônica e cultural, 
com acervo de mais de 200 pe-
ças produzidas desde o século 
17. O equipamento ocupa um 
casarão de quatro andares e 55 
cômodos no antigo Engenho 
Freguesia e inclui ainda uma 
capela. A casa grande é tomba-
da como patrimônio nacional 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). 

Prodetur 
Dois contratos para realiza-

ção de obras do Prodetur já fo-
ram assinados e contemplam a 
ampliação e requalificação da 
Marina da Penha, na Ribeira, 
em Salvador, e outras obras 
de infraestrutura náutica no 
Solar do Unhão, Itaparica e 
Botelho (Ilha de Maré).

Já o Lote 2, que contempla 
os terminais náuticos de Ma-
ragojipe, Salinas da Margarida 
e Cachoeira, está em fase de 
análise das propostas.

O Museu Araújo Pinho fica no distrito de Caboto

Comunidade do Engenho de Baixo, em São Francisco do Conde, 
recebeu a Unidade de Saúde da Família totalmente reformada

No último dia 13 de novembro, 
a comunidade do Engenho de 
Baixo, no município de São 
Francisco do Conde, recebeu 
de volta a Unidade de Saúde 
da Família João Benicio dos 
Santos, totalmente reformada. 
Foram feitos reparos elétricos 
e hidráulicos; a construção 
de um espaço anexo com 
banheiro para portadores de 
necessidades especiais e novas 
salas administrativas; reforma 
do telhado e forro; manuten-
ção, pintura e comunicação 
visual.

A entrega desse equipa-
mento de saúde contou com a 
presença do prefeito Evandro 
Almeida, do vice-prefeito Car-
los Alberto Bispo Cruz (Nem 
do Caípe), dos vereadores e da 
secretária da Saúde Eleuzina 
Falcão, entre outras autori-
dades.

“Estamos entregando hoje 
um prédio reformado e am-

pliado, onde atua uma equipe 
de qualidade, que conta com 
toda estrutura necessária 
para o funcionamento. Gosta-
ríamos de informar que temos 
80% de execução dos projetos 
do Plano de Governo na área 
da Saúde, isso demonstra o 
compromisso desta gestão 
com a população”, ressaltou a 
secretária da Saúde, Eleuzina 
Falcão, durante pronuncia-
mento. A gestora da Saúde 
ainda disse que: “estamos des-
centralizando os serviços para 
facilitar o acesso da comuni-
dade nos bairros, a exemplo 
do Caípe de Baixo, que conta 
hoje com uma estrutura com 
atendimento à mulher, à ges-
tante, consulta de ortopedia, 
farmácia, fisioterapia, cardio-
logia e uma Unidade de Saúde 
da Família dentro do Comple-
xo de Saúde do Caípe de Bai-
xo, atendendo a toda região. 
Recentemente, demos Ordem 
de Serviço para retomar as 
obras de Paramirim, estamos 
em finalização da Unidade de 
Muribeca e de Caípe de Cima 
e vamos dar cumprimento a 
essas demandas.

Vamos entregar, ao fim 
dessa gestão, uma saúde mui-
to melhor”, destacou. Ao final 
de sua fala, a secretária agra-
deceu a equipe de trabalho. 
“Quero agradecer o empenho 
da minha equipe, que muito 
tem colaborado para fazer-
mos uma saúde melhor”, fri-

sou Eleuzina Falcão.
O presidente da Casa Le-

gislativa, o vereador Anto-
nio Santos Lopes (Pantera), 
parabenizou a iniciativa da 
Prefeitura, mesmo com as 
dificuldades que o município 
tem passado. “Sabemos que 
precisamos ter prioridades na 
gestão pública e esse municí-
pio tem, pois pensa na saúde, 
na educação, no social e essa é 
a forma de fazer gestão públi-
ca, pensando na comunidade, 
perto das pessoas, garantindo 
a assistência, mesmo com 
o crescimento populacional 
desordenado”.

O vereador João Carlos 

Costa Nunes (Joinha) agra-
deceu a gestão e a secretária 
Eleuzina Falcão pela obra 
e lembrou que em breve a 
festa será na comunidade da 
Muribeca, que ganhará uma 
nova Unidade de Saúde da 
Família. 

Durante a entrega, o verea-
dor e representante da comu-
nidade, José Reis (Reizinho) 
falou sobre uma nova ambu-
lância que passará a atender a 
comunidade, por meio de uma 
emenda parlamentar. “Esse 
é um momento de extrema 
felicidade para mim e para 
minha comunidade”, salien-
tou Reizinho. O vereador foi 

homenageado pela comunida-
de e recebeu flores. A USF do 
Engenho de Baixo leva o nome 
do pai de Reizinho, o senhor 
João Benicio.

O vice-prefeito de São 
Francisco do Conde, Carlos 
Alberto Bispo Cruz, também 
discursou durante a entrega 
desta obra que vai fazer a dife-
rença na vida da comunidade. 
“Quando a gente fala de saú-
de, fala de direito. Tudo que 
esse município faz na área da 
Saúde, nem nós conseguimos 
acompanhar, pois são tantas 
ações na sede e nos bairros”, 
disse. Nem do Caípe ainda 
ressaltou que “precisamos 

dar cada vez mais estrutura 
para atender o nosso povo. A 
saúde não fecha a porta para 
ninguém. Nós sabemos do 
nosso compromisso”.

Por fim, o prefeito Evandro 
Almeida fez sua fala chamando 
a atenção para a importância 
de investir em qualidade de 
vida. “De manhã tivemos um 
grande evento para discutir 
o futuro da nossa cidade. Ti-
vemos convidados para falar 
sobre a questão da refinaria, 
que é nossa principal fonte 
de renda hoje. Agora a tarde 
estamos aqui, juntos, para 
entregar essa obra. Saúde e 
Educação sempre foram prio-
ridades, não tenham dúvidas 
que estamos nos empenhan-
do ao máximo”, reiterou o 
prefeito.

O prefeito Evandro cor-
tou a fita inaugural 

O vice-prefeito Nem de 
Caípe dicursou na soleni-
dade de inauguração

A Unidade de Saúde foi totalmente refromada pela administração municipal

LBV promove ação solidária 
para arrecadar alimentos
A Legião da Boa Vontade 
promove, anualmente, a sua 
tradicional campanha Natal 
Permanente da LBV — Jesus, 
o Pão Nosso de cada dia!. A 
iniciativa visa angariar ali-
mentos para compor as cestas 
que serão entregues a milhares 
de famílias em situação de vul-
nerabilidade social nas cinco 
regiões brasileiras. 

A ação complementa o 
trabalho que a LBV realiza 
ao longo do ano, por meio de 
serviços e programas socio-
educacionais que promovem 
diariamente o desenvolvimen-
to de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos. 

Neste ano, a nossa meta é 
entregar mais de 40 mil cestas, 

e temos a certeza de que, com a 
sua doação, a LBV garantirá o 
alimento na mesa dessas famí-

lias, proporcionando a elas um 
Natal digno, sem fome e feliz. 
Por isso, a sua Solidariedade é 
o maior presente que essas fa-
mílias podem receber, pois, em 
cada cesta, além do alimento 
fundamental para o sustento 
delas, há sorriso, amor e espe-
rança, para que elas se sintam 
fortalecidas e possam lutar 
pelos seus direitos. 

Quer saber como ajudar? 
Acesse agora www.lbv.org 
e doe quantas cestas puder! 
Siga, curta e compartilhe as 
ações da LBV nas redes sociais 
no endereço: LBVBrasil no 
Facebook, no Instagram e no 
YouTube.

A meta da LBV é entre-
gar 40 mil cestas básicas

Por Ingrid  Oliveira

Santo Amaro ganha nova 
sede para Companhia da PM

ACESSE: www.jornalocandeeiro.com.br

Os moradores de Santo Ama-
ro, cidade do Recôncavo 
Baiano, distante cerca de 70 
km de Salvador, passaram 
a contar, na manhã desta 
quinta-feira (7), com uma 
nova sede para a 20ª Compa-
nhia Independente da Polícia 
Militar (CIPM). A solenidade 
de lançamento aconteceu 

com a presença da cúpula 
da Secretaria da Segurança 
Pública.

Em um terreno doado 
pela Secretaria Estadual de 
Infraestrutura (Seinfra), pró-
ximo da entrada principal 
do município, a unidade foi 
construída em parceria com a 
Prefeitura de Santo Amaro.

“Semana passada inau-
guramos o Subgrupamento 
do Corpo de Bombeiros, na 
cidade de Mata de São João, 
e hoje, estamos aqui fortale-
cendo outra parceria com o 
poder municipal. Agradece-
mos pela integração e com 
certeza avançaremos com 
tecnologia nesta cidade tão 
importante para o estado”, 
destacou o secretário da Se-
gurança Pública, Maurício 
Teles Barbosa.
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Vereador Jorge da JM faz parte 
da bancada de oposição

O vereador Jorge da JM está cumprindo o 1º mandato

Jorge Moura, mais conhecido 
como Vereador Jorge da JM 
tem 42 anos, morador de 
Candeias desde criança, con-
quistou o título de cidadão 
Candeiense pelos serviços 
prestados a Cidade e prin-
cipalmente no Bairro Dom 
Avelar, onde sempre viveu 
desde  a infância.

Em 2016 foi eleito pelo 

povo para representá-los, está 
em sua primeira participação 
no Legislativo Municipal, 
e ao longo desse 3° ano de 
mandato vem se destacando 
por sua personalidade forte e 
verdadeira. 

É um parlamentar reco-
nhecido por ter palavra e não 
fugir das suas convicções e 
ideais. Pai de Família honrado, 

homem de bom coração que 
procura sempre fazer o bem 
sem distinção de pessoas. 
Vereador de oposição, vem 
sempre cobrando, pontuan-
do e destacando as mazelas e 
irregularidades do Executivo 
Municipal. Realizou inúme-
ras denúncias ao Ministério 
Público para garantir o que 
é de direito da população 
e o bom uso do dinheiro 
público. 

Ao longo do seu man-
dato apresentou mais de 
130 proposições na Câmara 
Municipal. O Vereador tem 
destaque pelas ações reali-
zadas em sua comunidade, 
como: dia das mães, dia das 
crianças, cursos profissiona-
lizantes, incluindo também 
apoio a diversos eventos 
sociais por todo Município. 
Jorge da JM vem passando 
por cima das dificuldades 
para cumprir com excelên-
cia seu papel de Vereador e 
representante do povo.

INFORME PUBLICITÁRIO

CHURRASCARIA DA BRANCA

Uma delícia na beira da BA 522

Rod. 522 Km 6 - Caroba - Em frente à FAC - Candeias-Bahia

Café da Manhã e Almoço
Atendimento para Empresas

Com emenda da deputada Fa-
bíola Mansur que somam um 
total de R$ 220 mil, a Santa 
Casa de Misericórdia de Ca-
choeira terá a sala de cirurgia 
requalificada com a aquisição 
de novos equipamentos. O 
convênio foi formalizado du-
rante a assinatura do termo 
de sessão, no último dia 13 
de novembro, com a presença 
do secretário de Saúde do 
Estado Fábio Vilas-Boas, o 
provedor da Santa Casa Luiz 
Antônio Araújo e diretores da 
instituição.

Para Fabíola o investimen-
to, que é um desejo antigo, vai 
beneficiar a população cacho-
eirana e reforça seu compro-
misso com a cidade. “É mais 
um sonho que concretizamos 
em prol desta Santa Casa que 
o povo de Cachoeira ama, quer 
cuidar e tem uma gestão qua-
lificada oferecendo serviços 
imprescindíveis à população. 
E ainda virão mais novidades”, 
afirmou Mansur.

As novas aquisições vão be-
neficiar o suporte tecnológico 

Fabíola Mansur destina 
R$ 220 mil em equipamentos 
para Santa Casa de Cachoeira

das três salas de Cirurgias, do 
Centro de Parto Normal, além 
de, instalação de uma sala de 
estabilização tipo UTI Semi 
Intensiva, que dá suporte aos 
internos da Clínica Médica e 
que auxilia na estabilização 
de pacientes com gravidade 
que precise de transferência 
via regulação.

Fabíola defendeu que Saú-
de é uma das prioridades do 
Governo da Bahia e do seu 

mandato. “O Governador Rui 
Costa, com a gestão do secre-
tário Fábio Vilas-Boas faz uma 
revolução com a regionalização 
através das Policlínicas que 
interioriza e leva a saúde mais 
perto das pessoas. E a gente faz 
parte destas conquistas e tem a 
grata satisfação de contribuir 
com ações que beneficiam o 
povo baiano”, concluiu.

Fonte e Foto: Dep. Fabíola

Mais conforto e mais comodi-
dade para o cidadão baiano. 
Além do RG Expresso, servi-
ço que permite a reimpressão 
do RG através da internet, o 
cidadão agora pode consultar 
online, no SAC Digital, o seu 
processo de solicitação do 
RG. O serviço é válido tanto 
para qualquer solicitação 
de RG quanto para o RG 
Expresso.

Para acompanhar o an-
damento da sua solicitação, 
o cidadão deve acessar o 
portal ou aplicativo do SAC 
Digital, clicar em “Meus 
Documentos”, em seguida 
em “Consultar Andamento” 
e inserir o número do proto-
colo disponibilizado no mo-
mento da solicitação. Assim 
ele consegue saber se o RG já 
foi emitido e está pronto para 
ser retirado no posto SAC à 
sua escolha.

Para a coordenadora ope-
racional do SAC, Carla San-
tiago, a consulta online é um 
dos melhores serviços ofere-
cidos pelo SAC Digital. “Nor-
malmente damos um prazo 
extenso para a entrega do 
documento como medida de Fonte Ascom: Sesab

SAC lança serviço de 
consulta online de RG

segurança, para garantir que 
o prazo não seja ultrapassa-
do. No entanto, na maioria 
das vezes, o documento che-
ga no posto muito antes da 
data prevista. Então, com a 
consulta online, o cidadão 
pode acompanhar o processo 
e retirar o seu documento o 
mais breve”, explicou.

RG Expresso 
Desde o mês de outubro 

de 2019 o cidadão baiano 
pode reimprimir o documen-
to de identidade, emitido há 
no máximo dois anos, ao 
invés de tirar uma nova via. 
Fruto de uma parceria entre 
o Departamento de Polícia 
Técnica (DPT) e a Secretaria 
de Administração do Estado 
(Saeb), o RG Expresso pode 
ser solicitado pelo próprio 
cidadão ao Instituto de Iden-
tificação Pedro Mello (IIPM) 
por meio do aplicativo mó-
vel ou portal do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
(SAC) Digital. O prazo de 
recebimento é de até cinco 
dias úteis após o pagamento 
da taxa de R$ 37,77.

O secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, 
participou ao lado da deputada Fabiola Mansur do 
ato de assinatura do termo de sessão

SEDEC de São 
Francisco do Conde 
promoveu Feira do 
Empreendedorismo 

Integrando a programação do 
Projeto “Outubro Empreende-
dor”, que promoveu ao longo do 
mês uma série de atividades, a 
Prefeitura de São Francisco do 
Conde, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico (SEDEC), promo-
veu nos dias 07, 08 e 09, no 
Largo Maria de Benzê, o “Eu 
Empreendedor”.

Inicialmente, o evento ocor-
reria em dois dias, mas, em 
reunião com os empreendedo-
res que participaram da feira, 
ficou decidido que o evento 
ganharia mais um dia, sendo 
estendido até o sábado (09). 
O motivo desse acréscimo foi 
em prol dos comerciantes que 
expuseram seus produtos, para 
que as oportunidades de venda 
sejam maiores, já que no sábado 
a participação das pessoas é 
bem maior, o que possibilitou o 
aumento do movimento e con-
sequentemente das vendas.

O evento consiste na reali-
zação da Feira de Empreende-
dorismo com case de empre-
endedores, assessoria técnica e 
apresentação cultural direcio-
nada para os empreendedores 
locais, o que visa contribuir 
para o fortalecimento da cadeia 
produtiva do comércio e servi-
ços da cidade.

Nos últimos dias 30 e 31 de 
outubro, a Ford abriu as por-
tas da sua fábrica em Cama-
çari e se transformou em um 
grande laboratório para 160 
estudantes de várias univer-
sidades da região Nordeste. 
Na quarta-feira (30), a visita 
foi realizada por 40 alunos 
de Engenharia da UNIFACS 
(Universidade Salvador) e 
outros 40 da UFBA (Univer-
sidade Federal da Bahia). Na 
quinta (31), foi a vez de 40 
universitários do SENAI CI-
MATEC, de Salvador, e mais 

Ford abre as portas para 160 
estudantes em Camaçari

Estudantes de engenharia da Bahia e de outros esta-
dos do Nordeste conheceram a fábrica e fizeram uma 
imersão na área de Desenvolvimento de Produto

40 de outras universidades 
de vários estados do nordeste 
do país que vieram participar 
da 14ª Competição Baja SAE 
Brasil Ford Motor Company 
– Etapa Nordeste. 

Chamado de Ford Day, o 
evento teve início às 7h30 com 
um coffee break. A abertura 
oficial foi às 8h, seguida de 
uma apresentação do Pro-
grama de Estágios da Ford, 
às 8h30. Ainda na parte da 
manhã, os visitantes fizeram 
um tour pela unidade para 
conhecer a fábrica de motores, 

a área das carrocerias e a mon-
tagem final dos veículos. 

À tarde, eles fizeram uma 
imersão na área de Desenvol-
vimento de Produto e conhe-
ceram o trabalho do setor de 
Experiência do Usuário, onde 
houve uma apresentação sobre 
o processo de criação de um 
veículo. Além disso, puderam 
ver como nasce um modelo de 
carro em clay, um tipo de argi-
la para modelagem. Também 
foi feita uma apresentação do 
Ford Mustang em realidade 
virtual. 

“Para os alunos é muito 
importante ter contato com o 
trabalho que desenvolvemos 
aqui na Ford tanto no desen-
volvimento de produtos, como 
no uso de tecnologia de ponta, 
sempre com o objetivo de ofe-
recer a melhor experiência aos 
nossos clientes. E para a Ford 
é muito gratificante ter esse 
contato direto com as novas 
gerações de engenheiros”, 
afirma Paulo Oliveira, gerente 
de Motores da Ford América 
do Sul e coordenador do Pro-
grama de Cooperação com as 
Universidades no Brasil.
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Por Pedro Castro

A Prefeitura de Madre de Deus 
promoveu, no último dia 31, o 
Projeto Superação. Durante a 
tarde foram realizadas ativi-
dades inclusivas, como desfile, 
exposição de quadros, dança, 
canto e apresentação com 
fantoches. As atividades foram 
realizadas pela Secretaria de 
Saúde (SESAU), no Centro de 
Terapias Integradas.

Este programa tem como 
objetivo realizar atividades 
recreativas e culturais para 

pessoas com deficiência, fa-
miliares e profissionais que 
trabalham diretamente com 
este público. O projeto visa 
valorizar o potencial criativo 
e artístico, destacar a beleza 
e a desenvoltura das pessoas 
com deficiência.

Segundo a fonoaudióloga 
Luciana Gomes, integrante da 
equipe da SESAU, a “iniciativa 
tem como foco apoiar a inclu-
são de pessoas com deficiên-
cia, mostrando que não existe 

barreiras, independente da 
limitação da pessoa. E o desfile 
proporcionou um espaço de 
integração a todos”.

De acordo com o prefeito 
Jeferson Andrade, no dia “11 
de outubro foi comemorado o 
Dia da Pessoa com Deficiência 
Física. Eis uma data importan-
te para chamarmos a atenção 
da população para a inclusão 
e divulgar programas de saúde 
em nosso município voltados 
para este público. Lembrando 
que as políticas públicas de 
inclusão social são praticadas 
em Madre de Deus durante 
todos o ano”.

Foi parceira deste projeto 
a pedagoga Veracy Santos, 
responsável pelo desfile in-
titulado “Passarela Sem Pre-
conceito”.

Onze de outubro, Dia da 
Pessoa com Deficiência 

O Dia Nacional da Pessoa 
com Deficiência Física, cele-

brado anualmente no dia 11 
de outubro, marca a luta pela 
promoção dos direitos dos 
mais de 13 milhões de brasi-
leiros que possuem algum tipo 
de deficiência física. 

Além de dar maior visibi-
lidade a estas pessoas, a data 
foi instituída com o propósito 
de conscientizar a sociedade 
e destacar as transformações 
positivas decorrentes da in-
clusão.

Conforme o Artigo 1º da 
Convenção sobre os Direitos 
da Pessoas com Deficiên-
cia, ratificada pelo Brasil em 
2008, considera-se pessoa 
com deficiência física aquela 
que tem impedimento de lon-
go prazo dessa natureza, seja 
em sua formação fisiológica 
ou anatômica, que atrapalhe o 
desenvolvimento de algumas 
atividades.

Projeto Superação promove atividades para 
pessoas com deficiência em Madre de Deus

ARTIGO 

Plácido Faria é Advogado e comentarista político
placidofaria@yahoo.com.br

Nestes últimos acontecimentos, sobre a discussão inexplicável 
a respeito da presunção da inocência, lembrei-me do saudoso 
dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues, minha imaginação foi 
longe, recordei-me de suas palavras: “para os meus três anos, 
o mar, antes de ser paisagem, foi cheiro. Não era concha, nem 
espuma. Cheiro. Meu pai, antes de ser figura, gesto, bengala ou 
pura palavra, também foi cheiro. Ninguém tinha nome na minha 
primeira infância. A estrela- do- mar não se chamava estrela, 
nem o mar era mar. Penso eu, se o original Nelson estivesse 
vivo, qual seria o cheiro da despropositada questão decidida 
recentemente no Supremo, pelo placar apertadíssimo de 6 X 
5?? Que cheiro!

Uma coisa também não se pode negar, no presente episódio, 
as pessoas, fatos, nem sempre obvias - e também ululantes - nes-
tes dois anos participaram de uma crônica, é verdade que exten-
sa, mas digna da genialidade do citado dramaturgo. Impossível, 
por certo, foi investigar a alma humana, mais ainda, desvendá-
las; “com nariz de cadáver”, muitos ministros, “vivinhos da silva” 
apareceram muitas vezes de forma nada ortodoxa nos meios 
de comunicação, dando opiniões antecipadas. A balburdia foi 
generalizada, por um fato simples e de facílimo entendimentos 
para quem sabe ler e escrever. Senão, vejamos.

Sem qualquer receio, pode-se afirmar que o tema discutido 
no Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a execução anteci-
pada da pena, por si só demonstra a insanidade dos membros 
desta Egrégia Corte.

Isto porque, tanto a Constituição Federal Brasileira em 
seu artigo 5°, LVII, quanto o art. 283, do Código de Processo 
Penal, são bastante claros quanto a impossibilidade da prisão 
por sentença condenatória que ainda não transitou em julgado. 
Vale transcrever:

Constituição Federal de 1988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

LVII – ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Código de Processo Penal:
Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em fla-

grante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, em decorrência de 
sentença condenatória transitada em julgado ou, no 
curso da investigação ou do processo, em virtude de 
prisão temporária ou prisão preventiva.

A literalidade dos dispositivos acima transcritos, não dão 
margem a dúvidas. O debate em tela, por óbvio, se dá por razões 
alheias ao direito, por motivo exclusivamente político, para 
dar uma satisfação a opinião pública, deformando o direito, 
maculando a própria Corte.

Notadamente, a discussão trazida à baila, divulgada mas-
sivamente na mídia e nas redes sociais, serviu, mais uma vez, 
para que o Supremo fosse criticado em todos os lugares por 
culpa destes 5, e não dos 6 que votaram contra a prisão em 
segunda instância.

Ora, o “vai-e-vem” do entendimento do Supremo Tribunal 
Federal – STF, no que tange ao princípio da presunção de ino-
cência, é deveras prejudicial à sociedade como um todo, uma 
vez que gera um clima de insegurança jurídica.

Não foi em vão que o art. 5°, LVII, foi insculpido na Consti-
tuição Federal de 1988. O consectário deste princípio consolidou 
luta de anos, rios de sangue e lágrimas derramaram pelo mundo, 
felizmente, regou o chão e pôde germinar a liberdade.

Há mais de 100 (cem) anos, por exemplo, a Constituição 
Francesa proclamava:

“Tout homme étant présumé innocent jusqu’a ce qu’il ait éte 
déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute 
rigueur qui no serait nécessaire pour s’assurer de as personne, 
doit être sévèrement reprimée par la loi”.

(“Todo homem, sendo presumido inocente até que 
se lhe declare a culpa, se for indispensável prendê-lo, 
todo o rigor desnecessário para assegurar sua pessoa 

A discussão do Supremo sobre a presunção 

de inocência foi um ato de insanidade
deve ser severamente punido pela Lei” – tradução 
livre.)

O Princípio da Presunção de Inocência se espraiou pelo mun-
do civilizado, constando na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, influenciando a Convenção do Conselho da Europa, 
foi esculpido em quase todas as Constituições.

Na Itália foi aprovado no § 2.º, do art. 27, da sua Consti-
tuição:

“L’imputado non é considerato colpevale sino alla condanna 
definitiva”

(O imputado não é considerado réu até condenação 
definitiva)

Notadamente, a Carta Magna vigente demonstra inexo-
ravelmente ter se inspirado nesta nova ética mundial, desde 
que passou a aderir aos Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos, tais como, o Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos datados de 1966, cujo Brasil é signatário desde 24 
de janeiro de 1992.

Além disso, a ordem internacional vem acentuadamente 
proclamando o direito à liberdade e reiterando de há muito, a 
excepcionalidade das penas privativas a ela.

Diz o art.14 do supramencionado Pacto:
“… Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se 

presuma sua inocência enquanto não for legalmente compro-
vada sua culpa”.

Como se vê, o debate realizado no Supremo Tribunal Federal 
foi um ato de insanidade. Discutir a possibilidade de se antecipar 
a execução da pena, antes da sentença condenatória transitada 
em julgado, existindo, tanto na Constituição Federal, quanto 
no Código de Processo Penal, dispositivos que são taxativos ao 
negar tal possibilidade só pode ser considerada loucura, ou até 
mesmo uma brincadeira de extremo mal gosto.

Qual dúvida se pode ter na leitura dos dispositivos legais 
anteriormente transcritos?

Até mesmo para uma pessoa com baixa escolaridade, a li-
teralidade do art. 5°, LVII da Constituição Federal, bem como 
do art. 283, do Código de Processo Penal, não deixa dúvidas 
de que NÃO se tratando de prisão em flagrante delito, 
temporária ou preventiva, não poderá existir a prisão 
sem que a sentença condenatória transite em julgado, 
seja, NÃO PODE EXISTIR A ANTECIPAÇÃO DA EXE-
CUÇÃO DA PENA, POR CONDENAÇÃO EM SEGUNDA 
INSTÂNCIA.

A discussão no Supremo Tribunal sobre a Presunção de Ino-
cência mostrou à sociedade que a nossa Corte Máxima ou tem 
pouco o que se preocupar e fazer, ou que os cinco ministros que 
votaram a favor da prisão a partir da condenação em segundo 
grau precisam voltar a escola para aprender a ler e interpretar 
um texto simples e objetivo.

Em um país, com tanto a se discutir, perder tempo num 
debate cujo resultado não poderia ser outro senão o da IM-
POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA, 
uma vez que se trata de uma cláusula pétrea – aquela que não 
pode ser modificada – só se pode concluir pela insanidade dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF.

Indubitavelmente o Supremo se desviou do seu desiderato, 
do seu caminho natural, fugindo da sua própria causa de existir 
que é salvaguardar a Constituição Federal, ao pelo menos cogitar 
a modificação de uma cláusula imutável, por um entendimento 
pessoal e político.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL É A LEI DAS LEIS E A 
FUNÇÃO PRECÍPUA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL É A DE ZELAR POR ELA.

No caso sob análise, a vitória foi do óbvio.
O que nos causa estranheza é o que levou o STF a discutir 

algo que não se tem brechas para discussão.
Qual interpretação poderia ser feita do art. 5°, LVII da Cons-

tituição Federal ou do art. 283 do Código de Processo Penal, 
senão a literal?

Não é demais salientar: 
A DISCUSSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

FOI UM ATO DE INSANIDADE.

Saulo Barros é Advogado
saulo.ab@uol.com.br

Por Plácido Faria  e Saulo Barros

“Denúncia ao MP cobra 
melhorias no Hospital 
Regional”, diz Neto Carletto

Neto Carleto, presidente 
da Juventude Progressista

O vereador José Ramos Neto 
Filho (PTC) fez uma denún-
cia ao Ministério Público 
sobre o “descaso” que o Hos-
pital Regional de Eunápolis 
está sendo submetido. “Nos 
últimos três anos, a saúde 
pública desse município tem 
vivido uma cascata de irres-
ponsabilidades, de abando-
no, desrespeito e omissão por 
parte da gestão municipal”, 
disse o vereador.

O presidente nacional 
da Juventude Progressista, 
Neto Carletto, aplaudiu a ini-
ciativa.  “Falta manutenção 
preventiva dos aparelhos; 
falta instrumentos e ausência 

de medicamentos básicos, 
como dipirona, antibióti-
cos e anestésicos. E alguns 
medicamentos estão sendo 
emprestados por clínicas ou 
hospitais particulares, o que 
ajuda a diminuir o sofrimen-
to da população”, afirmou o 
líder da juventude do PP.

De acordo com o vereador, 
esses aparelhos estão aguar-
dando manutenção desde 
janeiro deste ano, ocasionan-
do uma demora nos atendi-
mentos e remanejamentos de 
diversas cirurgias. 

“O aparelho de tomografia 
está sem poder ser utilizado 
por conta de manutenção, o 
que gerou ao poder público 
uma despesa a mais, contra-
tando uma clínica particular 
para que os exames conti-
nuassem a ser realizados”, 
informou o parlamentar.

Carletto revelou ainda que 
os funcionários do Hospital 
estão colocando dinheiro do 
próprio ‘bolso’ para compra 
de materiais e também para 
confeccionar as fardas e uni-
formes específicos para uso 
cirúrgico.

A primeira compra coletiva 
realizada pelo Consórcio Inte-
restadual de Desenvolvimen-
to Sustentável do Nordeste 
(Consórcio Nordeste) vai gerar 
uma economia de quase R$ 
50 milhões para a região. A 
informação foi divulgada pelo 
governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara, após reunião 
com representantes dos nove 
estados nordestinos no Palácio 
do Campo das Princesas, em 
Recife, nesta quarta-feira (6). 
O governador em exercício da 
Bahia, João Leão, participou 
da reunião.    
A licitação conjunta para a 
compra de remédios envol-
veu a aquisição de 10 itens 
componentes especializados 
da assistência farmacêutica. O 
edital previa o investimento de 
R$ 133 milhões na aquisição 
dos medicamentos, mas a em-
presa vencedora do certame 
apresentou uma proposta final 
no valor de R$ 118 milhões. 
Os preços praticados pelos 
Estados antes do Consórcio 
Nordeste poderiam chegar aos 
R$ 166 milhões.   
Os medicamentos são fórmu-
las restritas para uso exclusivo 

Primeiro edital do 
Consórcio Nordeste gera 
economia de R$ 50 milhões

na rede pública e vão abastecer 
farmácias de hospitais, am-
bulatórios e postos de saúde, 
que atendem uma população 
de mais de 57 milhões de nor-
destinos.   
 Esse foi o primeiro 
encontro do Consórcio após o 
desastre ambiental que atin-
giu o litoral nordestino, com 
o derramamento de óleo nas 
praias. Além desses temas, 
outras agendas de interesse 
comum foram tratadas, como 
a universalização do sanea-
mento básico, a destinação de 
resíduos sólidos e ações de in-
tegração entre os integrantes 
do colegiado. Na reunião desta 
quarta também foi distribuída 
a Carta do Recife, relacionan-
do os assuntos discutidos pe-
los governadores presentes.  
    
 Estiveram presentes 
ainda os governadores Renan 
Filho (Alagoas), Camilo San-
tana (Ceará), João Azevêdo 
(Paraíba), Wellington Dias 
(Piauí), Fátima Bezerra (Rio 
Grande do Norte) e Belivaldo 
Chagas (Sergipe), além do 
vice-governador Carlos Bran-
dão (Maranhão).

Várias  pessoas são beneficiadas pelo Projeto Superação
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Os melhores preços da cidade 
VENHA CONHECER O CAMINHONEIRO

#Baterias#Extintores#Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas

Peças para todas as
 marcas de veículos 

INFORME PUBLICITÁRIO

A JMC está completando 12 anos de bons serviços
Com uma visão empreendedora futurista e para fechar uma grande lacuna existente 
em nossa região no ano de 2007, foi fundada no município de Candeias BA, a em-
presa JMC, pioneira em nosso município na execução de montagens e manutenção 
eletromecânica industrial. 

Diante do exposto seu fundador verificou uma forte tendência comportamental 
das empresas executante de serviços em nossa região na qual todas as empresas eram 
oriundas de outros estados, não possuindo assim nenhuma responsabilidade socioeco-
nômica, com o desenvolvimento de nossa região. Sendo assim com a missão continua 
de aperfeiçoamento, inovação, desenvolvimento sustentável, e qualificação a empresa 
tem o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes e de melhoria continua, com 
foco na qualidade dos serviços prestados. 

Todavia a JMC tem suas, instalações amplas, e modernas para melhor atender aos 
seus clientes e com maior competitividade no mercado, disponibilizando também um, 
grande acervo técnico, juntamente com uma equipe técnica com os, mais renomados 
profissionais da região. A empresa JMC com mais de uma década no mercado onde 
já vem executando obras por todos os estados do Brasil, com ética responsabilidade, 
e respeitando sempre todas as normas NBR, e todas exigências dos seus clientes. 
Assim a JMC com uma visão ampla de mercado mesmo com a grande instabilidade 
econômica do país, e grande crise do setor sobreviveu e consolidou se no mercado 
consolidado de vez no mercado nacional.

Veja algumas fotos do pátio da empresa

Galpões abrigarão empresas 
que vão gerar cerca de 500 
empregos em Madre de Deus

Prefeito Jeferson Andrade exibe, ao lado do presi-
dente da Câmara, Paulinho de Nalva  e outros verea-
dores, a ordem de serviço assinada

Por Pedro Castro
Foto:  Ascom/PMMD

O prefeito de Madre de 
Deus, Jeferson Andrade 
(PP), assinou no último 
dia 19 de novembro uma 
ordem de serviço para a 
construção de dois galpões 
de 3 mil metros quadrados. 
Nestes equipamentos serão 
instaladas duas indústrias 
calçadistas da Região Sul 
que irão gerar no próximo 
ano cerca de 500 empregos 
na cidade. A previsão é de 
conclusão das obras dos 
dois galpões no primeiro 
semestre  de 2020.  Um 
galpão estará localizado 
na Rua Nova, no antigo 
terreno da CCC, e o outro 
no Parque de Asfalto.

Dentro de cerca de 20 
dias a Prefeitura de Madre 

de Deus anunciará a oferta 
de um curso de técnicas 
calçadistas. “Esta ação visa 
fomentar a geração de em-
prego e renda na cidade. E 
o impacto desta emprega-
bilidade será refletido num 
aquecimento do comércio e 
prestação de serviços no mu-
nicípio”, afirmou o prefeito 
de Madre de Deus, Jeferson 
Andrade.

Requalificação da Ponte 
da Ilha de Maria Guar-
da

O chefe do Executivo Mu-
nicipal de Madre de Deus 
também assinou a ordem de 
serviço para a requalificação 
da ponte da Ilha de Maria 
Guarda, que será viabilizada 

através de emenda parla-
mentar do deputado federal 
Cláudio Cajado (PP).

Os primeiros serviços 
da requalificação da ponte 
serão realizados no estaleiro 
da empresa contratada num 
prazo de 45 dias. A meta 
da Prefeitura é a entrega 
da ponte à comunidade no 
final do mês de fevereiro de 
2020.

“Neste momento de con-
quistas, quero agradecer 
aos vereadores da base do 
governo municipal. E tam-
bém é necessário ressaltar 
que este aporte financeiro 
que beneficia a população da 
Ilha de Maria Guarda, toda 
Madre de Deus e turistas foi 
viabilizada pela atuação do 
deputado federal Cláudio 
Cajado. Também foi bastante 
relevante a atuação do depu-
tado estadual Niltinho (PP) 
e a presença do atuante se-
cretário de Infraestrutura do 
município, Márcio Braga”, 
avaliou Jeferson Andrade.

Estiveram presentes no 
ato de assinatura das or-
dens de serviço, no gabinete 
do prefeito, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Madre de Deus, Paulinho 
de Nalva (PRB), e os vere-
adores Renato de Martins, 
Anselmo Duarte (DEM), 
Cláudia Copque (PSB), pas-
tor Melk (PPS) e Lindivaldo 
Bomfim(PCdoB).

Mosaic Fertilizantes inaugura 
sala de leitura em Candeias 

A Mosaic Fertilizantes, 
uma das maiores produtoras 
de fosfatados e potássio com-
binados, inaugura uma sala 
de leitura em Candeias (BA). 
A ação faz parte do projeto de 
incentivo à leitura, realizado 
em parceria com a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação.

O espaço, construído na 
Escola Albertina Dias Coelho, 
no distrito de Passé, leva o 
nome Maria de Lurdes, em 
homenagem a uma funcioná-
ria da instituição que faleceu 
em 2018. Ele estará disponí-
vel tanto para os 400 alunos 
do ensino fundamental I e II, 
quanto para a comunidade 
ao redor. Além do local, os 
professores e diretores da 
instituição de ensino rece-
berão uma capacitação para 
incorporar e incentivar os 
livros em suas aulas.

De acordo com o secretá-
rio de educação e ex-professor 
da instituição, Cássio Vinicius, 
a sala é muito importante para 
a escola: “Com este projeto, 
a empresa está fertilizando 
ideias e adubando o terreno 
para que os alunos tenham um 
futuro diferente. Este espaço 
vai proporcionar a perspectiva 
de novos sonhos. Não existe 
nenhuma transformação sem 
passar pela educação”. 

Paulo Eduardo Batista, 
diretor de Performance So-
cial da Mosaic Fertilizantes, 
afirma que a ideia é que cada 
vez mais pessoas possam ter 
acesso à informação. “Esta é 
a primeira fase do projeto que 
estamos implementando na 
cidade. Queremos inseri-lo 
dentro do plano pedagógico 
de Candeias para que todas 
as escolas públicas recebam a 
capacitação”, diz.  

Além do secretário de 
educação e de representan-
tes da Mosaic Fertilizantes, 
a cerimônia de inauguração 
contou com a presença do 
secretário de Governo, Jário 
Silva, representante do prefei-

to de Candeias; do diretor da 
escola, Joseval Vasconcelos; 
da família da funcionária ho-
menageada; e do presidente da 
Associação de Passé, Jorge da 
Cruz Silva. 

Sobre a Mosaic Ferti-
lizantes

Com a missão de ajudar o 
mundo a produzir os alimentos 
de que precisa, a Mosaic atua 
da mina ao campo. 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 potás-

sio combinados. No Brasil, por 
meio da Mosaic Fertilizantes, 
opera na mineração, produção, 
importação, comercialização e 
distribuição de fertilizantes 
para aplicação em diversas 
culturas agrícolas, ingredien-
tes para nutrição animal e 
produtos industriais. Presente 
em dez estados brasileiros e no 
Paraguai, a empresa promove 
ações que visam transformar a 
produtividade do campo, a re-
alidade 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.

Por Allyson Pains Silva 
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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 exclusi-
vo para as indústrias  do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br Ou-
vidoria - 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


