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O Candeeiro agora na web!
A partir de junho, teremos uma novidade para você! O
jornal O Candeeiro irá iluminar também na web. Man-
tendo sua luz acesa, o periódico mais lido da região
metropolitana e recôncavo baiano estará disponível na
rede mundial de computadores, para ser acessado em
qualquer lugar do mundo, a um click de distância.

Mantendo a fidelidade com a verdade e a ética, O
Candeeiro migra para a Internet, antenado com a tec-
nologia e se aproximando cada vez mais de seu públi-
co. Navegue nessa nova experiência, com a confiança
de quem tem mais de uma dezena de anos  noticiando,
comentando e divulgando o que acontece de impor-
tante no mundo da política e da sociedade, trazendo
pontos de vista sobre a conjuntura e reflexões sobre a
vida.

Preservando os velhos parceiros e inovando em seu
formato, O Candeeiro se consolida entre os meios de co-
municação mais  respeitados da Bahia. Antes de acre-
ditar em fakenews , leia o Candeeiro e fique a par da
realidade.

A DIREÇÃO

Faça um gol pela infância brasileira!
Fazer do Brasil campeão é
o que desejam os ídolos do
futebol nacional e também
todos os brasileiros. Por
isso, mais uma vez, a Legião
da Boa Vontade (LBV) tam-
bém entra em campo, com
seu time solidário, para jo-
gar por um Brasil vencedor
e ajudá-lo a conquistar um
título que ainda lhe falta: o
de país justo.

Para isso, a LBV inicia
sua campanha Fiz um gol
pela infância brasileira!,
iniciativa realizada tradici-
onalmente a cada edição da
Copa do Mundo da Fifa,
que esse ano acontece na
Russia, onde o Brasil vai fi-
nalmente bucar o Hexa.
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Semana
Evangélica
de Candeias
um sucesso

Quem esteve em Candeias na
última semana de abril, pode
perceber o movimento inten-
so de pessoas vindas de várias
cidades da região, atraídos
pela Semana Evangélica de
Candeias 2018 (foto). O
evento, com várias atrações
renomadas no cenário gospel
nacional e local, levou cente-
nas de pessoas a cantar, dan-
çar e louvar ao Senhor.
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Ministério Público vai promover audiência
pública sobre mobilidade urbana

Será realizada no próximo dia
05 de junho, a partir das
08h30, no auditório da Câ-
mara Municipal de Candeias,
uma Audiência Pública soli-
citada pelo Ministério Públi-

A Câmara Municipal será o palco da Audiência Pública

co (MP), através da Promo-
toria de Defesa da Ordem Ur-
banística de Candeias, para
tratar do “Projeto Movimen-
ta - Planejando a Mobilidade
Urbana”. A inciativa foi cria-

da pelo MP, para promover
junto às gestões municipais
de cidades com população
acima de 20 mil habitantes,
a elaboração, de forma parti-
cipativa, dos seus Planos de
Mobilidade Urbana.

O evento, que pretende
discutir com a população do
município, a  mobilidade ur-
bana candeiense, tem o obje-
tivo de exigir das autoridades,
políticas públicas efetivas,
que melhorem as condições
da mobilidade urbana no mu-
nicípio.

O Projeto “Ministério Pú-
blico e Mobilidade Urbana”
existe desde 2013, para criar
e implantar Planos Estaduais
e Municipais de Mobilidade
Urbana, com a participação
do cidadão no seu planeja-
mento e fiscalização.

Foi lançado no último dia 3 de
maio, no Centro de Formação
de Professores, o “Fórum Mu-
nicipal de Prevenção a Violên-
cia – Candeias Pede Paz”, que
será realizado no dia  6 de ju-
nho. O fórum está dividido em
três etapas: roda de conversas,
fórum e o pós-fórum. O Pre-
feito, Dr. Pitágoras Ibiapina ao
lado do Chefe de Gabinete
Ivan Palma abriram o evento
falando da importância de to-
dos os munícipes participa-
rem das rodas de conversas
para traçar um futuro com
menos violência no municí-
pio.

As rodas de conversas es-
tão divididas em 16 Polos, lo-
calizados em bairros e distri-
tos e tem o objetivo de atrair

Prefeitura de Cendeias
lança o “Fórum Municipal
de Prevenção a Violência 

pais, alunos e sociedade como
um todo, para discutir a pro-
blemática e buscar alternati-
vas para diminuir a violência
no município.

As rodas acontecerão no
Colégio Polivalente (Malem-
bá), Yêda Barradas (Urbis I),
Tércia Borges (Ouro Negro),
Ginásio de Esporte, Escola
Professor Dásio, Julieta Viana
(Areia), Escola Egberto Fer-
reira (UrbisII), Escola Marise
de Campos (Sarandí), Sitican,
Escola 14 de Agosto (Caroba),
Associação (Caboto), Passa-
gem dos Teixeira, Colégio
Conselheiro Luiz Viana (Me-
nino Jesus), Colégio Albertina
Dias (Passé) e no Colégio Ar-
gentina Castelo Branco (Colô-
nia).
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Autismo e desafios da inclusão
Para ampli-
ar a consci-
ent ização
de todos,
alguns te-
mas devem
estar sem-
pre em
pauta. Um
deles é o
a u t i s m o ,
que atinge

mais de dois milhões de brasileiros
e representa 70 milhões de pessoas
no mundo, cerca de 1% da popula-
ção mundial, conforme dados da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU).

O diagnóstico precoce pode fazer
enorme diferença no desenvolvi-
mento do indivíduo. Este, ainda que
seja portador de limitação física ou
psíquica, possui a extraordinária ca-
pacidade para se adaptar e alcançar
importantes objetivos de vida. O
mundo está repleto de exemplos. O
que falta às vezes é o devido investi-
mento no Capital de Deus, ou seja,
na própria criatura humana.

Sintomas e cuidados
Alguns autistas apresentam de-

terminadas habilidades que superam
as da média da população. “Eles têm
bastante facilidade para números,
decorar, resolver expressões mate-

máticas e para várias questões di-
ferenciadas da vida. Mas não con-
seguem dar funcionalidade a isso”,
explica a assistente social Simone
Bruschi.

Um ponto que prejudica o acom-
panhamento especializado do autis-
ta é, num primeiro momento, a ne-
gação do problema, situação fre-
quente no seio familiar. Simone, in-
tegrante da Associação Brasileira de
Assistência e Desenvolvimento Soci-
al (Abads), em entrevista ao progra-
ma Sociedade Solidária, da Boa
Vontade TV (Oi TV — Canal 212 — e
Net Brasil/Claro TV — Canais 196 e
696), comenta: “Quando falamos do
autismo, abordamos algo que não
se pode identificar por exame de
sangue, eletroencefalograma, tomo-
grafia. E o diagnóstico é muito difí-
cil de ser aceito pela família. Existe
a avaliação clínica — que é muito
rica —, porém, os familiares sempre
questionam: ‘Ah, não. Acho que
pode ser algo diferente’”.

Nesses casos, de acordo com Si-
mone, devem-se buscar outros pro-
fissionais, inclusive para que tam-
bém eles se envolvam na vida dessa
família, dessa criança ou desse ado-
lescente.

É fundamental procurar um es-
pecialista ao perceber na criança
qualquer indício constante de prefe-
rir ficar sozinha, de apatia diante dos

brinquedos, de não reclamar por ser
deixada no berço, em vez do colo dos
pais. “Existem famílias que só come-
çam a levar para o tratamento na
idade escolar, quando o professor si-
naliza: ‘Olha, o seu filho precisa de
auxílio’. Quanto mais cedo o diag-
nóstico, maiores as possibilidades
de tratamento.”

Simone ressalta que “algumas
pessoas com autismo podem apre-
sentar uma deficiência intelectual,
mas não é necessariamente uma re-
gra”.

E aí entra um desafio, o de inse-
rir no mercado de trabalho portado-
res de deficiência intelectual. “É mais
fácil — não sei se posso usar essa
expressão — contratar um jovem
com deficiência física, por conta das
acessibilidades existentes, do que
alguém com deficiência intelectual,
para o que não temos ainda a tec-
nologia assistiva. Por isso, é um de-
safio para o consultor de emprego
apoiado. Ele tem de ir à empresa e
provar que a pessoa com transtor-
no é capaz. É necessário um traba-
lho de sensibilização tanto com os
empregados e colaboradores quan-
to com os empregadores e a famí-
lia”.

É preciso ampliar as condições
para a inclusão social dos portado-
res de qualquer deficiência, seja físi-
ca, seja intelectual.

PAIVA NETTO

Paiva Netto é jornalista, escritor
e radialista. Diretor-Presidente
da Legião da Boa Vontade -
LBV
www.boavontade.com
paivanetto@lbv.org.br

Entrar no Silêncio do Espírito

Meus Amigos e meus Irmãos, façamos
nosso Minuto de Silêncio. Já expliquei,
muitas vezes, que o silêncio a que me
refiro não é apenas o material, trata-
se do espiritual, aquele que você con-
segue em meio à maior balbúrdia. Se
este é o seu caso, já controla seus ner-
vos do corpo e da Alma. Esclareci, à
saciedade, àqueles que falam ou escre-
vem para mim: ”Irmão Paiva, faço um
grande esforço para entrar no silên-
cio, mas meus vizinhos são uma ba-
rulheira tremenda; as minhas crian-
ças também... Parece uma creche a
minha casa: correm pra cá, pra lá”.
E eu respondo: deixem a meninada
correr! Criança parada, em geral, en-
contra-se enferma. Dificilmente está
bem de saúde. Ela tem de expressar a
sua energia, precisa mover-se. Não se
deve “algemar” a criançada.
“Ah, mas há uma barulhenta obra
aqui do lado. Um horror!”
Não adianta vir com justificativa. É
necessário aprender a entrar no Silên-
cio. Contudo, no que vem do Espírito.

Já dei o exemplo de quem viaja de
ônibus, ou de metrô, ou mesmo de
avião, mas que consegue concentrar-
se no Silêncio da Alma.

Passa a simpática aeromoça: ”O
que o senhor deseja beber? O que gos-
taria de comer?”

Alguém grita no abarrotado trem
suburbano: ”Tira a mão do meu bol-
so!”

Coisas desse tipo ocorrem e, no
entanto, quantas pessoas às vezes es-
tão absortas nos seus pensares, indi-

ferentes à balbúrdia circundante. Es-
peramos que sejam bons pensamen-
tos...

Alguns, em volta, até gritam: ”Eh,
o camarada ali está desligado!”

Mas o que acontece é que, como
nunca estamos espiritualmente sozi-
nhos, ele pode estar dialogando com o
seu Anjo Guardião, ou então com um
obsessor. Aí é ruim! Por isso, temos de
permanecer na faixa de Deus, o Gran-
de Decifrador de todos os mistérios
(Apocalipse de Jesus, 10:7) e Apazi-
guador de nossos conflitos interiores
(Evangelho do Cristo, segundo João,
4:27).

Como diz o nosso amigo Flexa
Dourada*: ”Os problemas estão na
Terra, a solução, no Alto”. Em Deus,
naturalmente!

Entremos, portanto, em sintonia
permanente com aqueles que se en-
contram na Espiritualidade Superior:
o Reino de Deus, do Cristo e do Espíri-
to Santo ou Espírito da Verdade ou
Paráclito, que vem descendo até nós,
na descrição confortadora da Nova
Jerusalém (Apocalipse, 21:2 e 10):

“2 Eu, João, vi também a Cidade
Santa, a Nova Jerusalém, que da par-
te de Deus descia do céu, vestida como
noiva adornada para o seu esposo.

“10 E ele me transportou, em Es-
pírito, a uma grande e elevada mon-
tanha, e me mostrou a Cidade Santa,
Jerusalém, que descia do céu, da par-
te de Deus”.

A qualquer zoada que haja à nossa
volta, pretendendo prejudicar nosso

intercâmbio com o Mundo
Espiritual Elevado, lembremo-nos
sempre deste pensamento do
dr. Osmar Carvalho e Silva (1912-
1975), grande Legionário da Boa Von-
tade. E o nosso Chico Periotto, mé-
dium da Boa Vontade de Deus, rece-
beu esta assertiva do saudoso Osmar
em Figueira da Foz, Portugal, no dia 6
de junho de 1992: ”O nosso trabalho
depende da dedicação de vocês, mas
o sucesso de vocês depende do nosso
apoio”.

Isso vem ao encontro de importan-
te fundamento doutrinário da Religião
de Deus, do Cristo e do Espírito
Santo: ”O segredo do governo dos po-
vos é unir a Humanidade da Terra à
Humanidade do Céu”, o que histori-
camente sucederá com a chegada es-
piritual da Nova Jerusalém (Apocalip-
se, capítulo 21).

Apesar do alarido, a despeito da
algazarra, da confusão do mundo, en-
tremos no Silêncio, isto é, na Sintonia
de Deus. E como a nossa vida vai me-
lhorar! Porque o ensinamento é do
Cristo: ”Vigiai e orai, para que não
entreis em tentação” (Evangelho,
segundo Marcos, 14:38, e Mateus,
26:41).

A falta de comunicação entre pais e filhos

O ser humano não se
distingue de outros ani-
mais apenas porque se
comunica entre si, pois
todos os outros tam-
bém o fazem, cada um
com sua peculiaridade.

Porém, a comunicação como parte
da cultura, como um legado, como
uma habilidade a ser perpassada en-
tre gerações, são características atri-
buídas apenas aos animais racionais.

No entanto, essa comunicação
entre os humanos está cada vez mais
defasada. Cada um busca seus pró-
prios interesses, sem nem mesmo ter
paciência de ouvir o outro. Numa
relação, seja ela coletiva ou entre
pares é preciso saber ouvir. E tal ad-
vertência deve ser mais acentuada
quando se trata da conexão pais-fi-
lhos.

Essa cumplicidade é imprescindí-
vel para um desenvolvimento mais
saudável do infante, visto que, para
tentar entender uma criança não
basta meramente ouvi-la ou compre-
endê-la, mas se rebaixar na altura
dos seus sentimentos e emoções.
Ora, uma criança não tem o mesmo
nível de compreensão ou entendi-

Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo, mestre em Psicologia
(UFBA), autor do livro DIFERENÇAS e Professor na Faculdade de
Candeias (FAC). CRP-03/04531 / WhatsApp: 71 98809-3157

mento que outro ser mais desenvol-
vido estrutural e emocionalmente,
como o adulto. Por isso, cabe um
exercício contínuo e, às vezes, repe-
titivo, de atenção, sempre levando
em consideração suas limitações.

É importante saber que uma cri-
ança não é igual à outra; por isso não
se deve classificar suas característi-
cas pela idade ou fase (até porque
existe uma colossal diferença entre
a idade cronológica e a maturacio-
nal). Da mesma forma, não há uma
fórmula mágica de educação, mas a
primeira peça que compõe a enge-
nhosa máquina educacional é a es-
cuta. Então, quando os adultos pas-
sam a ouvir seus filhos, os encora-
jam a expressar suas necessidades e,
consequentemente, quando elas se
sentem ouvidas e respeitadas nas
suas inquietações, aprendem a res-
peitar o outro e a desenvolver a em-
patia.

Essa análise é conhecida por al-
guns teóricos como Inteligência
Emocional, que ajuda a promover

um maior respeito pelas emoções
alheias. Sobre esse aspecto, de que
vale estimular a inteligência musical
(através de aulas de piano), ou artís-
tica (com aulas de teatro), ou lingu-
ística (por meios de aulas de línguas
estrangeiras), se a criança não se sen-
tir ouvida, acolhida com seus medos
e preocupações? Será o (incerto) su-
cesso profissional mais importante
que o bem-estar psíquico?

Priorizar um tempo não só para
ouvir os anseios dos filhos, mas per-
ceber nas entrelinhas do mau com-
portamento uma comunicação evi-
dente de que algo está errado – é
uma tarefa emergencial; principal-
mente para aqueles que se importa
com o futuro da humanidade. E, se
os pais ou responsáveis não se colo-
carem nessa posição; se considerar
uma futilidade tal atribuição, certa-
mente outros irão fazer essa função.
E será muito triste se o personagem
que assumir tal papel for um alicia-
dor ou um traficante. Poderá ser tar-
de demais.

Sessão diferente
A sessão ordinária da Câmara Municipal de Candeias do último dia 22 de
junho foi totalmente diferente das habituais. Mudando todo o roteiro dos
dias normais, a Câmara recebeu a visita dos vereadores Sandro Moreira e
Laércio Valentim, do município de Simões Filho, e de Marcus Reis, da
cidade de Terra Nova.

Os visitantes foram recebidos pelo presidente da Casa, vereador Fer-
nando Calmon, que os convidou para conhecerem as instalações da Câ-
mara e participarem da sessão, que foi marcada por discursos dos três
visitantes e de alguns vereadores locais, que agradeceram a visita dos co-
legas.

Sessão diferente II
Um dos vereadores visitantes a usar a Tribuna foi Sandro Moreira, que é
filho de Candeias, mas está fazendo carreira política no município vizinho
de Simões Filho, onde exerce o primeiro mandato na Câmara Municipal.

Em seu discurso, o vereador candeense de Simões Filho parabenizou o
presidente da Câmara de Candeias, Fernando Calmon, por estar conse-
guindo fazer uma gestão sem ser submisso ao Poder Executivo, uma “pra-
xe”, segundo ele, nos municípios baianos, inclusive em Simões Filho. “Os
prefeitos têm que respeitar a Câmara de Vereadores e não quererem trans-
formar o nosso poder legislativo em um puxadinho da Prefeitura ou uma
sub secretaria”, pontuou.

Sandro Moreira aproveitou a Tribuna da Câmara de Candeias para
denunciar o presidente da Câmara da sua cidade, Genivaldo Lima, que de
acordo com o vereador, quer fazer uma manobra política na tentativa de
antecipar para o mês de junho as eleições para a presidência da Casa, que
pelo Regimento Interno, devem acontecer em novembro. “Isso é casuís-
mo puro”, disse o vereador à coluna.

Sessão diferente III
Ainda na sessão do último dia 22, uma outra novidade foi o discurso feito
pelo músico e compositor Ditocar, que por uma “Questão de Ordem” soli-
citada pelo vereador Diego Maia, usou a Tribuna da Câmara para denun-
ciar, segundo ele, as fraudes cometidas na eleição que elegeu o Conselho
de Cultura do Município.

De acordo com Ditocar, que foi à Câmara pedir o apoio dos vereadores
para a anulação do pleito, várias irregularidades foram cometidas na refe-
rida eleição.

“Eles deram condição de voto a pessoas que não estavam aptas a exer-
cer esse direito, já que fazem parte de outros Conselhos, o que é impedido
por Lei”, denunciou o músico, que fez duras críticas a atuação do secretá-
rio de Cultura do município, Cassio Vinicius.

Alívio para os motoristas
Um projeto de lei apresentado pelo vereador Arnaldo Araújo, o Arnaldo
do Ponto Econômico (PSDB), e aprovado por unanimidade pelos 17 vere-
adores que compõem a Câmara Municipal de Candeias, proíbe que os pre-
postos do Detran ou qualquer outra autoridade de trânsito  apreendam os
veículos que circulam no município, que estejam com o IPVA atrasado.

Um projeto semelhante foi apresentado na Câmara Municipal de Vitó-
ria da Conquista e rejeitada pelos vereadores. Lá, eles acharam que o pro-
jeto é inconstitucional. Arnaldo diz que não há nada de inconstitucionali-
dade. “Consultei vários advogados e eles disseram que o projeto é Consti-
tucional, sim!”, garante o Vereador.

César no PT
O empresário César Santos Pereira, mais conhecido como César Diesel,
que foi candidato pelo PRB a prefeito de Simões Filho nas eleições de 2016,
se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Ligado ao deputado federal Luiz
Caetano, ex-prefeito de Camaçari, César diz que se filiar ao PT é consoli-
dar a sua carreira política pensando nas eleições de 2020, quando mais
uma vez concorrerá à prefeitura do município.

O ato de filiação de César Diesel ao Partido dos Trabalhadores, aconte-
ceu no último dia 26 de junho, na Câmara Municipal de Simões Filho e
contou com a presença de diversas lideranças petistas e de políticos da
cidade e da região.

Não vai ter São João
A prefeitura de São Francisco do Conde divulgou uma Nota Técnica afir-
mando que o município não realizará o tradicional Arraiá do Chico, uma
das festas de São João mais animadas da Região Metropolitana de Salva-
dor.

De acordo com a Nota, um dos motivos para a não realização da festa é
uma orientação do Ministério Público, recomendando que o gestor “se
abstenha de realizar gastos elevados por parte do município na organiza-
ção dos festejos juninos e outros eventos similares ao longo do ano”.

A Nota Técnica se encerra dizendo que as Secretarias ligadas ao even-
to, já trabalham na perspectiva da realização da edição 2019 do Arraiá do
Chico, com prospecções junto às iniciativas público-privadas.
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Por Plácido Faria e Saulo Barros

O STF não extinguiu
o foro privilegiado

Tem sido amplamente divulgado pela imprensa que na última
quinta-feira, dia 03 de maio de 2018, o Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal – STF, julgou o FIM DO FORO PRIVILEGIADO,
quando, na verdade, os Ministros decidiram apenas sobre o foro
privilegiado para Senadores e Deputados Federais e, em nenhum
momento acabaram com o aludido privilégio. Vale dizer que a
referida decisão, tão somente, restringiu o foro para os parla-
mentares citados, mais uma vez, em discordância com a Consti-
tuição Federal, entenderam que o foro por prerrogativa de fun-
ção permanece, entretanto, só deve ser observado nos casos de
imputação de crimes cometidos no cargo e em razão dele.

Com efeito, distinguiu onde a Constituição não distingue. A
Carta Magna não faz distinção entre crimes praticados antes do
mandato e os praticados durante o seu exercício. Ao revés, afir-
ma categoricamente que cabe ao STF julgar os parlamentares,
sem fazer a distinção acima. Assim, no nosso sentir, não caberia
ao Supremo fazer esta interpretação restritiva.

Para explicitar, foro especial ou foro por prerrogativa de fun-
ção é “aquele que se atribui competente para certa espécie de
questões ou ações, ou em que são processadas e julgadas certas
pessoas”, segundo PLACIDO E SILVA (SILVA, Plácido e, Voca-
bulário Jurídico, p. 715.). Vale registrar com tintas fortes: o foro
por prerrogativa de função não pode e nem deve ser confundido
com foro privilegiado, afinal, não se trata de um privilégio de
uma pessoa, mas, do cargo que ela ocupa. Segundo TAVORA,
fala-se de competência ratione personae quando determinadas
pessoas, em razão da alta relevância da função que desempenham,
tem o direito ao julgamento por um órgão de maior graduação.
Como se vê, não se trata de um privilégio, pois não envolve a
pessoa, mas, a função que esta exerce.

Outrossim, por se tratar de foro para processar e julgar deter-
minadas pessoas, em razão da importância das funções do cargo
exercido, é a Constituição quem pode determinar a competência
para tanto. Mais uma razão para que o multicitado instituto seja
adjetivado de foro por prerrogativa de função.

A repetição é intencional: existe uma controvérsia muito gran-
de se a prerrogativa de foro é um privilégio pessoal ou uma pro-
teção à Democracia Brasileira, para os ocupantes de cargos que a
Carta da República faz exceção ao foro comum. Sobre ser ou não
um privilégio, é uma questão que na prática tem sido demons-
trada nos moldes que os Tribunais Superiores se encontram es-
truturados. Indubitavelmente, tem sido fonte de impunidade.

Outra questão de grande relevância é saber se o Supremo pode
modificar esta situação, mediante o julgamento de uma ação. Se
formos analisar a última sessão, após a decisão do STF, de duvi-
dosa constitucionalidade, a situação poderá piorar ainda mais,
tendo em vista que da maneira que ficou decidido, os parlamen-
tares réus irão avaliar se é melhor ficar no Supremo ou na Justi-
ça do seu Estado. Visando alcançar o seu desiderato, ou mesmo
tumultuar o feito, irão utilizar diversos recursos a fim de estabe-
lecer a competência do órgão julgador, em virtude da falta de
clareza ou excesso de brechas da vulnerável decisão sob análise.

A decisão mal saiu do forno e o vai-e-vem já começou. Diver-
sos processos que tramitavam no STF já foram baixados para as
instâncias inferiores. Apenas o Ministro Dias Toffoli, poucas ho-
ras após o julgado, mandou baixar por volta de 6 (seis) proces-
sos.

Não se pode olvidar de outro aspecto, que na prática irá gerar
decisões conflitantes, a saber: a proibição de mudança de ins-
tância após a instrução do processo, ou seja, quando é ofertado
às partes prazo para a sua defesa final, processualmente deno-
minadas de “alegações finais”. Pelo referido entendimento do
Supremo, um processo que já se encontra terminando, continu-
ará naquela instância, ao passo que outro, por questões, talvez,
de poucos dias, encerrou a instrução, terá o destino de retornar
para o juiz julgar, Magistrado este que não participou da fase
importante da coleta de provas, outro disparate!

A confusão encontra-se generalizada com a decisão objeto des-
te artigo. O espaço é pequeno para enumerar a quantidade de
casos que não serão julgadas de forma igualitárias, para tanto
seria necessário escrever um livro, de vários volumes. Não res-
tam dúvidas: a emenda foi pior do que o soneto.

O Supremo, mais uma vez arvora-se a legislar, como disse o
Ministro Gilmar Mendes, dar uma falsa impressão à opinião pú-
blica, posto que o problema do foro não foi resolvido, ao contrá-
rio, a situação em diversos casos vai piorar.

O ideal seria criar uma Justiça Especializada para processar e
julgar todas as demandas que versem sobre os parlamentares que
possuem foro por prerrogativa de função, em substituição ao mo-
delo vigente. TODAVIA, O CONGRESSO NACIONAL É O LO-
CAL ADEQUADO PARA REVER A MATÉRIA.

Não devemos esquecer que muitos parlamentares ficarão de-
veras satisfeitos em serem julgados na sua terra. Se o Supremo
Tribunal Federal, órgão considerado de excelência, composto de
pessoas de reputação ilibada e notório saber jurídico, estão abdi-
cando da Constituição Federal e julgando, por diversas vezes, bus-
cando o aplauso agradável da opinião pública, imaginem um Juiz
de Direito iniciando a carreira com pepino de um poderoso na
sua jurisdição, se desagradar a um grupo político forte poderá
ter sua carreira castrada por décadas, ou, talvez, de julgador vi-
rar réu.

Sabemos todos, desde o tempo de Rui Barbosa, que a política
gosta de entrar no templo da Justiça. Não sem razão, o inexcedí-
vel Rui proclamou: “quando a política entra no templo da justi-
ça, ela corre e vai livrar-se aos céus”.

O mais grave do estardalhaço deste julgamento foi assinala-
do pelo doutrinador baiano Rômulo Moreira, que noticiou: “a
decisão atingiu apenas 1% dos servidores públicos com prerro-
gativa de foro”. Ainda, de acordo com o mesmo, 54.000 (cin-
quenta e quatro) mil pessoas tem direito a algum tipo de foro
privilegiado no Brasil, garantido pela Constituição Federal ou
Constituições Estaduais. Neste bloco, continuam tendo foro por
prerrogativa de função, os Magistrados e os membros do Minis-
tério Público, o que é bastante irônico, querem retirar dos ou-
tros, mas ai de quem mexa no seu.

Não diferente, continuam tendo o referido foro os governa-
dores, prefeitos, deputados estaduais, ministros de estado e das
cortes superiores, inclusive da Suprema Corte, que proferiu a
decisão ora analisada, os comandantes das forças armadas, etc.,
ainda que tenham praticado crimes anteriores ao exercício do
cargo ou da função pública, e ainda que tais delitos não estejam
relacionados às respectivas funções.

Plácido Faria é Advogado Comentarista Político

placidofaria@yahoo.com.br

Saulo de Andrade Barros é Advogado

saulo.ab@uol.com.br

LBV presenteia gestantes atendidas com ensaio
fotográfico na praia de Vilas do Atlântico

 As futuras mamães, que são atendidas pela LBV, tive-
ram um verdadeiro “Dia de Princesa”

Gerar uma criança é um
momento inesquecível para
toda mulher. O período
costuma ser marcado por
diversos desafios e diferentes
emoções. Para marcar este
momento, a Legião da Boa
Vontade (LBV) promoveu no
último dia 19 de maio, um
ensaio fotográfico para as
gestantes atendidas em
Salvador.

As futuras mamães foram
clicadas pelo fotógrafo, Victor
Lima, que produzirá
voluntariamente um book
fotográfico para cada uma
delas. “O trabalho voluntário
é um tipo de iniciativa que eu
acho muito interessante fazer.
Na verdade, o que mais me
interessa nesse trabalho que
faço é ver o sorriso das
pessoas, e em uma situação
onde lidamos com pessoas tão
vulneráveis, o trabalho se
torna ainda mais gratificante.
Nem tenho palavras para
descrever a sensação que foi
ver todas aquelas gestantes
felizes. Foi uma manhã
prazerosa, de muita alegria e
felicidade para todos. Me
coloco à disposição da LBV. Se
precisarem de mim
novamente, podem chamar
que eu topo. “, afirmou o
fotógrafo.

Durante todo o ensaio, era
possível observar a alegria e o
brilho nos olhos das futuras
mamães. Suiane Graice fez

questão de expressar sua
gratidão pela Entidade. “Eu
gostaria de agradecer a LBV
por ter me proporcionado esse
momento. Sei que um ensaio
desse é muito caro. Eu não
teria condições de pagar. Eu
amei todas as fotos. Fiquei
apaixonada, mesmo.”, disse.

As gestantes tiveram uma
produção especial com
maquiagem, penteados e
acessórios. “Eu estava linda e
maravilhosa. Estou muito
feliz. Tirei foto sozinha, com
meu marido, com meu pai e
com minha filha. Foi uma
experiência fantástica que a
LBV me proporcionou. Nunca
vou esquecer. Vocês estão de
parabéns!”, disse a gestante
Lane Santana.

A iniciativa busca ampliar
a autoestima das gestantes,

além de fortalecer os vínculos
afetivos entre mãe e bebê.
“Quando falamos a proposta
do ensaio, todas ficaram muito
felizes, pois, para elas, seria a
oportunidade de guardar o
registro do seu período
gestacional”, ressaltou a
assistente social da Unidade,
Priscila Moreira. A ação é
também um meio de auxiliar
a superar os desafios iniciais
da gravidez e do pós-parto.
“Muitas delas chegam a
Instituição, cheias de
questionamentos e relatando
que não querem o bebê. Após
elas estarem inseridas no
grupo, recebendo orientações
e em convívio com outras
gestantes. A gente já percebe
que elas estão se aceitando. É
através dessas reações que
identificamos a evolução

delas”, completou a assistente
social.

Na LBV, as gestantes são
atendidas por meio do
Programa Cidadão Bebê, que
beneficia dezenas de mães
oriundas de comunidades
vulneráveis. O programa
atende mulheres a partir do
quarto mês de gestação, e
após o nascimento da criança,
poderá ser atendida até
completar três anos. Neste
período, elas participam de
atividades reflexivas, recebem
orientações com palestras de
profissionais da área de
saúde, sobre amamentação,
alimentação saudável, parto
normal, cuidados com o bebê,
e os direitos da gestante e da
criança. Ao final da gravidez,
todas participantes recebem
um kit com enxoval completo
para mãe e bebê.

A cerimônia para entrega
do enxoval acontecerá no
próximo dia 25, às 9 horas.
Além do kit, as gestantes
serão presenteadas com o
book fotográfico. A
programação ainda inclui
apresentações culturais feitas
pelas próprias mamães e
idosos, também atendidos
pela LBV, na Unidade
Bonocô.

Centro Comunitário de
Assistência Social – Bonocô:
Rua Odilon Dórea, 676 –
Brotas. Telefone: (71) 3234-
9314.

EDITAL

Nota Técnica – São João 2018

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde vem, por meio
desta nota, esclarecer a população franciscana acerca da não re-
alização da edição 2018 do Arraiá do Chico. O evento junino,
promovido pela administração municipal, vem enfrentando nos
últimos anos dificuldades para sua realização, principalmente
pelos efeitos da crise econômica que assola todo o país e gera
impactos diretos na arrecadação dos municípios, como pelas
orientações dos órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério
Público, conforme Oficio nº 111/2018/01ª PJSFC, entregue à
gestão municipal no último dia 17 de maio de 2018, recomen-
dando que o gestor “se abstenha de realizar gastos elevados por
parte do município na organização dos festejos juninos e outros
eventos similares ao longo do ano”.

Desde o ano passado, a Prefeitura Municipal vinha discutin-
do e trabalhando um formato diferente para a viabilidade do
evento junino, em que a captação de recursos fosse a propulsora
de sua realização e sustentabilidade. Esse trabalho da gestão, em
adotar novos perfis de projetos para a realização de eventos, tra-
duz-se claramente com as ações do carnaval, tanto de 2017 quan-
to de 2018, e também da Lavagem da Conceição da Praia do ano
passado, entre outros eventos, em que parte dos custeios veio de
investimentos do Governo do Estado, garantindo, assim, o cum-
primento do Calendário de Eventos do Município.

“Queremos garantir que todo o evento que possa existir nes-
te município seja sustentável, porém, quando iniciamos o Plano

de Captação no ano passado, o qual já estava aprovado, perce-
bemos que o recurso captado não garantiria a sustentabilidade
do evento. Ou seja, o investimento que teríamos que fazer seria
maior que o retorno esperado”, lamentou a secretária de Turis-
mo de São Francisco do Conde, Ússula Flávia.

O prefeito da cidade, Evandro Almeida, também lamentou a
falta de viabilidade econômica para o festejo e apontou outros
fatores que vêm prejudicando sua realização. “Estamos imbuí-
dos num esforço coletivo de tornar esta cidade sustentável e isso
também vale para a realização dos nossos eventos, mas, além
de termos tido uma queda de receita, que vem se apresentando
gradativamente, precisamos avaliar o que era mais importante
para o povo franciscano. Eu gostaria muito que a edição 2018
do Arraiá do Chico acontecesse, como os demais membros da
gestão e da própria cidade também, mas não seria justo com o
nosso povo cortar despesas prioritárias para fazer festa. Esta-
mos enfrentando muitos desafios, como a maioria das cidades
desse país, os quais ocasionaram, inclusive, em cortes no qua-
dro de pessoal da Prefeitura, então, precisamos utilizar com efi-
ciência os recursos que temos. Eu tenho a certeza que os fran-
ciscanos entendem e apoiam esta decisão”, destacou o prefeito.

Vale salientar que, independente do cancelamento do São
João 2018, a Prefeitura de São Francisco do Conde, em especial
as secretarias ligadas diretamente ao festejo junino, já traba-
lham na perspectiva da realização da edição 2019 do Arraiá do
Chico, com prospecções junto às iniciativas público-privadas.

A Prefeitura agradece a compreensão de todos.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA

EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO SISEMC

Pelo presente Edital de convocação, o Presidente do Sindicato dos Servidores do
Município de Candeias, em cumprimento com o Estatuto social art.35º, convoca o
pleito eleitoral para eleição da nova diretoria executiva, conselho fiscal e seus
respectivos suplentes e um delegado federativo, que ocorrerá no dia, vinte e nove de
junho de dois mil e dezoito, no horário das oito da manhã às dezessete horas da tarde,
tendo o seguinte local de votação: uma urna fixa na sede do Sindicato, as chapas para
concorrer às eleições deverão solicitar na secretaria do sindicato os documentos
necessários para a realização da inscrição e apresentar no ato da inscrição dois
representantes de cada chapa que após efetivado o registro não poderá ser mais
alterado, sob pena de impugnação, e apresentar no ato da inscrição contracheque e as
documentações pessoais solicitadas e autenticadas, art.39º do estatuto social, e terão
prazo de dez dias corridos a partir do dia subsequente ao da publicação deste edital
para o registro das mesmas conforme art.38º do estatuto, na secretaria do sindicato
que funcionará das nove horas às dezesseis horas, que terá pessoas habilitadas para o
registro das chapas, sito na Rua dos Missionários nº 116 - Centro – Candeias – BA,
desde já fica aberto o prazo para impugnação de chapas ou candidatos, que será de
cinco dias corridos contados da publicação da relação de chapas inscritas, que será
publicada no mesmo veículo, o qual foi publicado o competente edital. Conforme artigo
40º do Estatuto Social. Caso não seja obtido o QUÓRUM na primeira convocação,
haverá eleição em segunda ou terceira convocação para trinta dias depois da primeira
convocação.                     Candeias 25 de maio de 2018.

JUSCELINO SANTOS
Presidente do SISEMC e

Presidente do Pleito

Secretários
de SFC têm
encontro na
SEINFRA

Os secretários municipais de
Serviços Públicos, Amarildo
Guedes, Turismo, Ússula Flá-
via e Desenvolvimento Econô-
mico, Ana Christina, de São
Francisco do Conde estiveram
no último dia 24 de abril, jun-
to ao presidente da Federação
Baiana de Automobilismo Mi-
guel Jacob Filho e ao deputa-
do estadual Raimundo Nona-
to, o Bôbô, com o secretário de
Infraestrutura do Governo do
Estado Marcus Cavalcanti
(foto).

O objetivo do encontro foi
garantir a parceria para a
construção da “Pista de Arran-
cada” do “Autódromo de São
Francisco do Conde”. A pri-
meira parcela para a constru-
ção do kartódromo já foi libe-
rada e as obras serão iniciadas
no mês de agosto.
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Balaio de gatos

Ao analisar disputas eleitorais é preciso fazer avaliações
retrospectivas que tenham como arcabouços analíticos os
cenários de pleitos anteriores. 
Em 1986, a Bahia não possuía os atuais 417 municípios, mas
algo em torno de 360/380, mas a maioria dos prefeitos
apoiava o governo comandado por João Durval Carneiro,
cujo líder político era Antônio Carlos Magalhães, senhor
absoluto dos votos do interior. O resultado da disputa entre
Josaphat Marinho e Waldir Pires todos conhecem.
Quatro anos depois (1990), ACM volta ao poder contra a
máquina estadual, que certamente mantinha sob controle
grande parte dos gestores municipais. 
As eleições subsequentes - 1994,1998 e 2002 - seguiram
roteiro previsível pela força do Diário Oficial do Estado da
Bahia, a frágil candidatura do professor Roberto Santos, a
reprovação do governador Nilo Coelho, a unidade do grupo
carlista e a figura, àquela altura, quase mítica de ACM (goste-
se ou não dele, não se pode negar que o “Cabeça Branca”
construiu tramas políticas que o mantiveram no poder por
muitos anos. Se elegeu deputado estadual em 1954 e federal
em 1958,1962 e 1966, quando foi o mais votado da UDN). 
Na disputa estadual de 2006, ainda fresca na memória,
menos de 40 prefeitos apoiavam Jaques Wagner, que largou
com baixa intenção de votos e ganhou a eleição de Paulo
Souto no primeiro turno.
Em 2010 e 2014, o PT venceu com vantagens quantitativas
consideráveis e completará ao final do primeiro mandato
de Rui Costa três quadriênios no controle da máquina
pública estadual.
Neste início de maio, quando faltam cinco meses para o dia
do pleito, a migração de prefeitos para a base petista é pauta
jornalística e tema político que ocupa grande parte das
discussões, sem um olhar para o papel dos gestores citadinos
numa eleição quase geral, que exclui apenas as disputas
municipais: eles são cabos eleitorais importantes para
candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos
Deputados.
Portanto, superestimar a força eleitoral dos prefeitos nas
refregas majoritárias é deslocar seus raios de atuação para
um campo “magnético” distante dos limites territoriais dos
municípios e, portanto, da ação dos alcaides.
A atuação dos prefeitos nunca será de soma zero, mas
também não atingirá o volume que se vende como possível
balizador do resultado eleitoral antecipado a partir das
mudanças de legenda e busca de abrigo no governismo,
tradição histórica na política baiana desde a 1ª República. 
O governo é forte, sob certos aspectos, apenas e tão somente
por ser governo, controlar a máquina pública, editar o Diário
Oficial, obter mídia espontânea e pelo rol de realizações que
produziu nos últimos 40 meses.
Sem desmerecer o papel dos prefeitos na política baiana, é
prudente registrar, para finalizar a análise, que eles terão
pouca influência no pleito de 7 de outubro no que diz respeito
às disputas para as duas vagas senatoriais, a cadeira de
governador de estado e o principal posto do executivo
nacional, a tão sonhada presidência da República. 
Na política, às vezes, a junção pragmática não passa de balaio
de gatos. 
Ademais, cabem duas perguntas:
Prefeitos mal avaliados serão bons cabos eleitorais?
Dos 417 gestores municipais baianos, quantos conseguiram
atingir índices razoáveis de aprovação? 
Assuntos para outro artigo.

Por Maurílio Fontes

Maurílio Fontes é editor dos sites
Alagoinhas Hoje e Bahia Hoje News

Aspessoas pediram PAZ

A creche Inês Gomes, situa-
da no conjunto Santa Cruz,
Bairro do Malembá, foi a pri-
meira creche a receber o KIT
do Programa Brasil Carinho-
so, para manutenção e desen-
volvimento da educação in-
fantil. A entrega aconteceu no
último dia 8 de maio, e ao
todo três creches e 14 unida-
des escolares serão contem-
pladas pelo programa.

A instituição beneficiada
conta com dez salas de aula e
atende 130 crianças, com ida-
de até 5 anos e recebeu do
programa, livros de história
infantil, brinquedos diversos,
colchonetes, fraldas descartá-
veis, produtos de higiene, no-
tebook, data show, dentre ou-
tros.

Na ocasião, o secretário de
Educação do município, Cas-
sio Vinicius, falou da satisfa-

Prefeitura de Candeias
entrega Kits e certificados
do Programa Brasil
Carinhoso As crianças da creche Inês

Gomes receberam os kits

A tarde do último dia 6 de
maio, foi marcado pelo pedi-
do de paz de centenas de can-
deenses que lotaram as prin-
cipais ruas da cidade na cami-
nhada “Todos pela Paz”, orga-
nizada pelo Santuário de Nos-
sa Senhora das Candeias e Pa-
róquia São Francisco de Assis,
com a participação de mem-
bros das Igrejas Cristãs. Ves-
tidos de branco, os participan-
tes saíram da Praça Irmã Dul-
ce em cortejo até a Praça da
Matriz de Nossa Senhora das
Candeias.

ção em está entregando o ma-
terial para a creche, destacan-
do que a gestão atual pediu
um carinho especial para a
educação infantil e salientou
que em 2018 virá nova verba,
do Brasil Carinhoso, para o
município.  

Já o prefeito Pitagoras Ibi-
apina, por sua vez, relatou os
avanços na educação do mu-
nicípio, enfatizando a grande
importância que a verba dos
precatórios do antigo Fundef,
que o município deve receber
nos próximos dias, terá no
desenvolvimento da educa-
ção. “Quero proporcionar a
todos os candeenses através
da verba dos precatórios, que
está chegando, uma educação
de qualidade”, prometeu o
prefeito.
Programa
Brasil  Carinhoso

O Programa Brasil Cari-
nhoso consiste na transferên-
cia automática de recursos fi-
nanceiros para contribuir
com as ações de cuidado in-
tegral, segurança alimentar e
nutricional, além de garantir
o acesso e a permanência da
criança na educação infantil.

Os recursos são destina-
dos aos alunos de zero a 48
meses, matriculados em cre-
ches públicas ou conveniadas
com o poder público, cujas
famílias sejam beneficiárias
do Programa Bolsa Família.

O apoio financeiro do Go-
verno Federal, através do
Programa Brasil Carinhoso, é
destinadoaos municípios que
informaram no censo escolar
do ano anterior a quantidade
de matrículas de crianças de
zero a 48 meses, nas caracte-
rísticas acima mencionadas.

A mobilização faz parte do
encerramento das atividades
da Campanha da Fraternida-
de 2018, promovida pela Con-
ferência Nacional dos Bispos
do Brasil, cujo tema é “Frater-
nidade e Superação da Violên-
cia”, tendo como lema Em
Cristo somos todos irmãos
(Mt 23.8). A proposta visa dis-
cutir a paz e buscar soluções
que possam superar as várias
formas de violência que tem
atingido as cidades brasilei-
ras.

Os oito municípios que fa-
zem parte da Diocese de Ca-
maçari, atenderam ao chama-
mento do bispo Dom João
Carlos Petrini e organizaram
a Caminhada “Todos pela Paz”
que foi realizada simultanea-
mente.

O prefeito Pitagoras Ibia-
pina, que participou da cami-
nhada, destacou que o proble-

ma da violência é complexo e
não atinge apenas as grandes
cidades como antigamente,
hoje ela está presente em to-
das as regiões do país, tendo
origem em questões de cunho
político, familiar, cultural e
educacional. “O município de
Candeias tem sofrido muito
com a questão da violência,
como gestor tenho buscado
incessantemente junto ao Go-
verno do Estado ações emer-
genciais. Sabemos que a ques-
tão da violência é algo bastan-
te complexo, mas todos devem
ser propagadores da paz”, des-
tacou o chefe do Executivo
candeense.

A Caminhada Todos pela
Paz , organizada pelo Santuá-
rio de Nossa Senhora das Can-
deias, contou com a participa-
ção de autoridades civis, reli-
giosas, militares e de centenas
de pessoas.

Quando o assunto é cultura e
arte, Candeias segue se desta-
cando com grandes talentos.
Seja na dança, teatro, canto ou
graffiti, o município segue
mostrando seus potenciais
nos eventos da cidade.

Como parte desse projeto
cultural, aconteceu no último
dia 3 de maio, no distrito de
Caroba, o Mutirão da Cidada-
nia e Pré-festival das Culturas,
promovidos pela da Unilab –
Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira, oferecendo
diversos serviços gratuitos
para a população
como realização de testes rá-
pidos de glicemia, aferição de
pressão arterial, atendimento
odontológico com aplicação
de flúor, avaliações e orienta-
ções quanto aos cuidados com
a higiene bucal, consultas e
orientações nutricionais, ca-
dastros de emprego e credi-
bahia (crédito para o micro-
empreendedor), plantão de
advocacia, oficina de primei-
ros socorros, oficina de acara-
jé e apresentação de poesia e
palestras. A comunidade con-
tou ainda com a doação
de mudas para serem planta-
das nas ruas e na escola.

O mutirão da Unilab foi
realizado em parceria com a
Prefeitura, através das Secre-
tarias de Saúde, Cultura, Edu-
cação. Sedas, Sema, Setre. ”O
interesse e participação dos
alunos em todas as atividades
foi um dos grandes destaques
de todo o evento”, apontou
Fernanda Rocha, assessora da
Secult. Ainda de acordo com
Fernanda, esse tipo de ação
promove interatividade com
atividades lúdicas e prestação
de serviço para a comunidade.

Escola 14 de
Agosto no
distrito de
Caroba é palco
de ações sociais
da Unilab

O evento da teve muita Arte

População de Candeias participa
da caminhada “Todos pela PAZ
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Quem esteve em Candeias na
última semana de abril, pode
perceber o movimento inten-
so de pessoas vindas de várias
cidades da região, atraídos
pela Semana Evangélica de
Candeias 2018. O evento, com
várias atrações renomadas no
cenário gospel nacional e lo-
cal, levou centenas de pesso-
as a cantar, dançar e louvar ao
Senhor.

A Semana Evangélica, que
teve a sua primeira edição em
2006, já faz parte do calendá-
rio de festas do município. Em
2017 o evento não pode ser
realizado por conta do Termo
de Ajuste de Conduta (TAC),
imposto pelo Ministério Pú-
blico Estadual, que impossibi-
litava nos termos legais a rea-
lização da celebração.

Promovido pela Comissão
de pastores de Candeias, com
apoio da Prefeitura Municipal,
este ano a Semana Evangélica
de Candeias contou com apoio
do Governo do Estado, através
da Bahiatursa.

Entre os dias 24 a 28 de
abril, a Central de Abasteci-
mento de Candeias ganhou
uma mega estrutura de festi-
val, tudo para realizar um dos
maiores eventos evangélicos
da região. As secretarias mu-
nicipais estiveram empenha-
das para garantir todo confor-
to, comodidade e segurança
para os presentes. Foram ins-
talados banheiros contêine-
res, banheiros químicos, uma
praça de alimentação com 20
barracas, ambulância da
Samu prestando atendimento
no local durante todo o even-

to.   E para não ficar ninguém
de fora, a Prefeitura disponi-
bilizou transportes gratuitos
durante todos os dias para os
moradores dos distritos.

O prefeito destacou a im-
portância do evento não só
para os cristãos, mas sim para
toda população, “É um mo-
mento de rendermos graças a
Deus por tudo que Ele tem re-
alizado em nossas vidas  e pe-
dirmos que Ele abençoe nos-
sa cidade, que chuvas de gra-
ças recaia sobre Candeias, por
isso estamos aqui para reali-
zar este clamor a Deus”, enfa-
tizou o prefeito.

Para Ane Souza, que mora
na cidade de em Madre de
Deus, mais eventos com este
deveriam ser realizados, as
pessoas precisam cada vez
mais proclamar o nome do
Senhor.  ”Por aqui nem sem-
pre acontece esse tipo de even-
to, ainda mais nessa propor-
ção e gratuito. É um sentimen-
to de gratidão por estar viven-
ciando um momento como
esse para louvar e engradecer
o nome e Deus. Eu fiz questão

de vir e organizar a caravana
de Madre, para prestigiarmos
os artistas locais que entrega-
ram a noite para honra e gló-
ria do senhor”, revelou Ane.

Foi recorde a participação
do público durante todas as
noites da Semana Evangélica
que teve orações e momentos
de ministração da palavra por
pastores que exaltavam a
grandeza do Senhor. Mas a
animação do público ficou por
conta dos shows, que mistu-
rou vários estilos musicais
dentro da proposta gospel.
Por várias vezes o público pre-
sente formou um grande co-
ral entoando hinos conheci-
dos do público em geral.

Passaram pelo palco da
Semana Evangélica cantores
como, Marquinhos Gomes,
Geni Ramos, Eli Soares, Davi
Sacer, Som e Louvor, Bruna
Carla e cantores locais. De
acordo com os organizadores,
a ideia é aumentar a estrutu-
ra proporcionando ainda mais
conforto para os frequentado-
res que irão participar da pro-
xima edição do evento. 

Semana Evangélica de Candeias entra
para o turismo Gospel do Estado

Vários pastores de Igrejas Cristãs fizeram orações du-
rante a celebração da Semana Evangélica de  Candeias

Com informações e Foto: ASCOM / PMC

AL aprova projeto que estabelece
honorário para advogado dativo

Está com os dias contados na
Bahia o sacrifício de milhares de
advogados dativos, que são de-
signados por juízes para pres-
tar assistência judiciária gratui-
tamente à população carente
onde não há defensores públi-
cos. No último dia 25 de abril, a
Assembleia Legislativa aprovou
o Projeto de Lei 21.861/16, de
autoria do deputado Luciano
Ribeiro (DEM).

A proposta garante aos ad-
vogados dativos a remuneração
do serviço prestado, na forma
de honorário
a d v o c a t í c i o ,  p a g o  p e l o
Estado, conforme estabelece
o Estatuto da OAB e já acontece
em outros estados do País.

“Basta agora a sanção do
governador Rui Costa para co-
memorarmos essa nova lei, que
é uma grande conquista e fruto
de muito trabalho da Ordem”,
diz o conselheiro federal da
OAB, Fabrício Castro. Para ele,
chegou a hora de fazer justiça a
profissionais que precisavam
ter seu trabalho remunerado.

“Era uma reivindicação da
classe pela qual a OAB-BA vi-
nha empreendendo diversas

Diretoria da OAB come-
mora a aprovação da Lei

Secretário de Indústria e Comércio
se reúne com diretoria da CDL

O novo Secretário de Indús-
tria e comércio, Carlos Ibiapi-
na, se reuniu na manhã do úl-
timo dia 11 e maio, com repre-
sentantes da  Câmara dos Di-
rigentes e Lojistas de Candei-
as (CDL), para tratar de de-
mandas pertinentes ao comér-
cio local. Na oportunidade, a
presidente da entidade, Ana
Paula França, e a diretora exe-
cutiva Eliana Belo, apresenta-
ram uma pauta de reivindica-
ções para o secretário.

Durante o encontro, foi in-
formado pelo secretário Car-
los Ibiapina aos dirigentes da
CDL, que a prefeitura vai de-
corar o centro comercial da
cidade, para o período junino,

Paulinha e Eliana foram re-
cebidas por Carlos Ibiapina

3ª Edição do Troféu
Destaque Axé de
SFC homenageou a
Yalorixá Mãe Irene

No último dia 12 de maio acon-
teceu em São Francisco do Con-
de, na Universidade da Integra-
ção Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB), a 3ª
edição do Troféu Destaque Axé,
para celebrar o Dia das Religi-
ões de Matriz Africana, que se
comemora no dia 13 de maio,
graças a lei municipal nº 361/
2014. O evento tem por finali-
dade valorizar a religiosidade do
povo de matriz africana e os seus
representantes, defensores e li-
deranças de terreiro. A homena-
geada deste ano foi a Sra. Regi-
na Dantas Santos, conhecida po-
pularmente como “Mãe Irene”.

O evento é uma realização do
Instituto Latino Americano de
Tradições Afro Bantu (ILABAN-
TU/BA) e conta com o apoio da
Prefeitura de São Francisco do
Conde, através da Secretaria
Municipal de Cultura – SE-
CULT.

Regina Dantas Santos (Mãe
Irene)

Mãe Irene nasceu no dia 11
de julho de 1956, na Fazenda
Muribeca, em São Francisco do
Conde. Filha do Sr. Domingos
Dantas e da senhora Maria Pau-
la, aos oito anos saía para aju-
dar seus pais; tirava caranguejo
no mangue e em dias alternados
saía com um balaio de banana
para vender no distrito de Ma-
taripe. Passando por todo esse
sofrimento, Irene ficou doente e
os médicos não descobriam o
motivo da sua doença. O Sr.
Domingos e D. Maria Paula co-
meçaram uma batalha para cui-
darem de Irene, levando-a para
várias casas pela redondeza. Por
fim, seguiram para Salvador
para visitar a casa de Mãe Me-
nininha e a mesma disse a seus
pais: “vá procurar um pai de
santo, que é de lá que Oxum vai
nascer” e assim foi feito, Domin-
gos pegou sua filha e a levou
para a casa de Seu João Capstâ-
nio de Jesus, conhecido por
Joãozinho Abala dê. Na presen-
ça de seus pais, ela recebeu os
devidos tratamentos e cuidados,
com muito amor e carinho. Nes-
se tempo ela é lavada e boriada
passando a ser abiã. Curada, ela
retoma seus trabalhos, compra
mandioca no Engenho do Tan-
que para fazer farinha para seu
pai vender em Madre de Deus.
Nesta época ela ficou impedida
de frequentar as aulas e tempos
depois, ela conseguiu retomar os
estudos e concluiu a quinta sé-
rie, no ano de 1972.

#Peças para todas as marcas de veículos
#Baterias #Extintores #Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas

VENHACONHECER
Os melhores preços da cidade

fazendo uma prévia dos feste-
jos com o “Esperando o São
João”. O secretário informou
ainda que a Prefeitura vai an-
tecipar o salário do mês de ju-
nho, para movimentar e aque-
cer o comércio. Será lançado
também um concurso de de-
coração de ruas.

Para o Secretário Carlos
Ibiapina, este encontro foi de
extrema importância para es-
treitar ainda mais as relações
entre a Secretaria e os repre-
sentantes dos lojistas, uma
categoria muito importante
para a economia do municí-
pio.

Ao final da reunião, o Se-
cretário disse que “vou anali-
sar a pauta de reivindicações,
pois acredito na parceria com
a CDL, para contar com a ori-
entação e informações sobre o
comércio. Estamos estudando
a atração de novas
empresas em Candeias, para
gerar emprego e renda”, reve-
lou o Carlinhos.

ações”, afirma Castro, destacan-
do que, em setembro do ano
passado, houve uma reunião
com os líderes da maioria e da
minoria da Assembleia
Legislativa para tratar do as-
sunto e de outros temas de in-
teresse como o piso salarial da
advocacia.

“Já em outubro, juntamen-
te com o Presidente Luiz Viana
e o Presidente da Comissão de
Apoio aos Advogados Dativos,
Dr. Ubirajara Ávila, tivemos
uma audiência pública na As-
sembleia Legislativa para tratar
do Projeto de Lei que acaba de
ser aprovado”, pontua Fabrício
Castro. “Vamos em frente ago-
ra cobrar a sanção do Governa-
dor porque juntos somos mais
fortes”.

Fonte e Foto: Ascom/OAB
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Orquestra Neojiba se apresenta em Passé
A Orquestra Neojiba se apre-
sentou na tarde do último dia
16 de maio, na
escola Albertina Dias Coelho,
no distrito de Passé. A Or-
questra levou para a escola o
concerto didático “Viagem
aos Limites Planetários”, que
mostrou aos alunos um novo
significado no uso inteligen-
te de materiais plásticos no
universo da educação musi-
cal.

Com todos os instrumen-
tos feitos de PVC, a orques-
tra levou o público á uma vi-
agem no mundo dos recursos
naturais, tendo como primei-
ra parada o planeta água com
uma aula de sustentabilidade
sob o comando de Fuscarina.
Foi com Violoncelo, violino,
viola, flauta, todos feitos de
PVC, que a tripulação fez to-
dos embarcarem no mundo
da música e se conscientizar
da importância das atitudes
do dia a dia para a preserva-
ção do meio ambiente.

A flauta doce, também fei-
ta de PVC, tirou suspiro dos
alunos, que também mostra-
ram que estão atentos a pre-
servação do meio ambiente
dando uma aula de conheci-
mento sobre o assunto. Além
do PVC foi dado exemplos de
materiais recicláveis que
também podem ser transfor-
mados em instrumentos mu-
sicais.

O evento contou com a
presença do Prefeito, Dr. Pi-
tágoras, o Secretário de Cul-
tura e interino de Educação,
Cássio Vinicius e com repre-
sentantes da Braskem e da
CODEBA. O projeto Orques-
tra Plástica Neojiba: Forma-
ção Musical para Sustentabi-
lidade é uma parceria com a
Braskem.

Fonte e Foto:Ascom / PMC

Os alunos da Escola Albertina Dias Coelho,ficaram
encantados com a apresentação da NEOJIBA

Ford promove formatura de 100 alunos
do programa de educação para jovens
durante a Campus Party Bahia

Cerimônia teve a participação do diretor de Comunicação Ford América do Sul, Fernão
Silveira, e dos Secretários e Educação e Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia

A Ford realizou no último dia
17 de maio, durante a coletiva
de imprensa da Campus Par-
ty Bahia, a formatura de 100
alunos do Programa Ford de
Educação para Jovens -  75 do
Ensino Médio e 25 do Ensino
Fundamental. Participaram
da solenidade o diretor de Co-
municação da Ford América
do Sul, Fernão Silveira, o se-
cretário de Educação do Esta-
do da Bahia, Walter Pinheiro,
e o secretário de Ciência e Tec-
nologia do Estado da Bahia,
Rodrigo Ita.

“Educação é um dos pila-
res do programa de Respon-
sabilidade Social da Ford. Co-
memorar a finalização da ter-
ceira edição desse projeto, na
Campus Party, é algo muito
importante para nós. É cele-
brar uma iniciativa  que ofere-
ce oportunidades e abre novos
caminhos para os jovens das
redes estadual e municipal de
ensino”, afirmou  Fernão Sil-
veira, diretor de Comunicação
da Ford América do Sul, du-
rante a solenidade de gradua-
ção. 

Criada em outubro de
2015, a iniciativa já beneficiou
300 estudantes em três edi-
ções. Entre eles está Marcus
Vinícius Barbosa Santos, 17
anos, formando do Ensino
Médio, que participou da qua-
lificação profissional na área
de Auxiliar Administrativo. “O
curso foi incrível, desde a par-
te comportamental até a mais
técnica. Achei muito interes-
sante todos os processos ad-
ministrativos e como esses
princípios podem ser usados

no dia a dia, de modo que pos-
samos aproveitar o tempo de
forma mais eficiente”, disse o
estudante, que também ficou
muito interessado pelos pro-
cessos de melhoria contínua
apresentados durante o Pro-
grama.  Agora, ele se sente
mais preparado para entrar no
mercado de trabalho. 

Escolas públicas de Cama-
çari foram convidadas a indi-
car alunos para participar do
processo seletivo. Os 75 estu-
dantes selecionados de Ensi-
no Médio, de 17 a 24 anos, re-
ceberam capacitação compor-
tamental e técnica para o mer-
cado de trabalho. O programa
prevê o desenvolvimento de
competências de relaciona-
mento e de gestão, com foco
principal na postura e no com-

portamento ético, além de
qualificação profissional nas
áreas de Auxiliar Administra-
tivo, Auxiliar de Mecânico
Automotivo e Logística.  

Já os 25 alunos do Ensino
Fundamental, entre 13 e 15
anos, passaram pelo curso de
Robótica. As aulas, pautadas
na Metodologia LEGO, bus-
cam desenvolver habilidades
como raciocínio lógico, criati-
vidade e trabalho em equipe,
bem como despertar nos alu-
nos o interesse por inovação,
ciência e tecnologia, amplian-
do assim suas perspectivas
profissionais.

Lyon Hollos, 14 anos, do 9º
ano do Ensino Fundamental,
fez o curso de Robótica e gos-
tou muito da experiência. “Foi
muito bom interagir com a

equipe, conhecer gente nova e
também maneiras diferentes
de ver o mundo. Aprendi a
programar e  construir robôs,
e me diverti muito fazendo
isso. Antes do curso, eu nem
imaginava o que fazer na fa-
culdade e agora penso em fa-
zer Engenharia”, afirmou. 

O Programa Ford de Edu-
cação para Jovens promove a
capacitação comportamental
e técnica de alunos das redes
estadual e municipal de ensi-
no para o mercado de traba-
lho. Promovido pelo Ford
Fund – braço filantrópico da
Ford Motor Company – o pro-
grama é realizado em parce-
ria com o SESI e as Secretari-
as de Educação do estado e do
município.

Fonte e Foto: Ascom/Ford
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Prefeitura reúne com
Grupo de Energia para
conhecer projeto que
poderá beneficiar o
município de SFC

O prefeito Evandro Almeida,
o vice Nem do Caípe e diver-
sos secretários municipais
participaram no último dia 27
de abril, de uma reunião com
representantes da Global Par-
ticipação em Energia S/A
(GPE), uma empresa que tra-
balha com projetos estratégi-
cos na área de energia em todo
o Brasil.

O principal objetivo do en-
contro com os gestores muni-
cipais foi apresentar um pro-
jeto para construção de usina
termoelétrica em São Francis-
co do Conde, que fornecerá
energia para todo o país.

O tempo mínimo em que o
serviço será realizado no mu-
nicípio é de 25 anos, o que irá
gerar emprego, renda e desen-
volvimento para os francisca-
nos. O projeto tem todas as
possibilidades de ser exitoso,
pois o município reúne um
conjunto de fatores positivos
para a implantação da usina,
tais quais condições geográfi-
cas e hidrográficas; além do
fato de ter a Refinaria Landul-
pho Alves (que possui gasodu-
tos) em seu território e de ser
muito próximo a capital baia-
na.

O prefeito Evandro Almeida observou atentamente as expli-
cações dos técnicos da Global Participação em Energia

Vale salientar que o prin-
cipal combustível utilizado
pela GPE é Gás Natural. “So-
mos extremamente preocupa-
dos com as questões ambien-
tais. Pedimos esse encontro
com a Prefeitura exatamente
para dialogar um projeto que
seja o mais sustentável possí-
vel. A Global é um grupo bai-
ano que pretende levar a um
leilão de energia um projeto
bacana para formarmos um
casamento com o município
de São Francisco do Conde”,
ressaltou Cassiano José Sou-
za da Silva, Gerente de Novos
Negócios da GPE.

Já o prefeito Evandro Al-
meida destacou que “todos es-
taremos na torcida para que a
Global venha se instalar em
São Francisco do Conde, pois
com a implantação da usina
nosso município só tem a ga-
nhar, principalmente na gera-
ção de empregos, que tanto
precisamos nesse momento”,
ponderou o chefe do Executi-
vo franciscano.

A GPE controla 07 empre-
endimentos nas regiões Nor-
te/Nordeste, sendo 05 termo-
elétricas e 02 PCHs (Usinas de
Pequeno Porte).

Vem aí O Candeeiro online AGUARDE!

Representatividade negra na política
foi discutida na Virada Política

A mesa de debates ‘Represen-
tatividade Negra no Cenário
Baiano’, um dos painéis da
Virada Política, evento organi-
zado em diversas cidades do
País, com a proposta de pro-
mover novas concepções polí-
ticas, contou com a participa-
ção do professor de Economia
e vereador de Salvador, Sílvio
Humberto (PSB). A discussão
ocorreu neste sábado, no Cen-
tro de Cultura da Câmara
Municipal de Salvador, e tra-
tou de temas como: racismo e
hierarquia social, políticas
públicas para juventude negra
e enfrentamento à violência.

Sílvio Humberto avaliou
positivamente a atividade,
destacando a oportunidade de
abertura do diálogo com a ju-
ventude. Esse público, segun-
do o parlamentar, é o princi-
pal impactado pelo revés so-
frido pela democracia no País
e é, também, o mais apto a
promover as mudanças que o
Brasil precisa para retomar o
rumo de desenvolvimento e
conquistas sociais.

Abordando o tema da bai-
xa representatividade dos ne-
gros em cargos políticos, o le-
gislador, que é também mili-
tante do movimento negro,

Por Wellington Oliveira
ASCOM/Ver. Silvio Humberto

Vereador Sílvio Humberto: “As saídas contra o
racismo precisam ser coletivas”

com atuação no campo da
Educação, associou o quadro
ao fenômeno do racismo.
“Não é possível esconder o
fato de que o racismo, essa
chaga social, estrutura todas
as relações na nossa socieda-
de. Ele determina quem vai ou
não acessar os espaços de po-
der”, assinalou Sílvio.

O vereador reclamou e
chamou à atenção para outro
fato grave. “Em pleno Século
XXI, Salvador, cidade de po-
pulação de absoluta maioria
negra, não ter experimentado
eleger um prefeito ou prefeita
negra é um exemplo claro do
que estamos afirmando”, des-
tacou. Sílvio ressaltou, ainda,
um ponto de extrema relevân-
cia para ele. “Querem nos fa-

zer crer que podemos superar
o racismo através de estraté-
gias individuais de ascensão
econômica. Mas não adianta.
As saídas para a população
negra não podem ser estas.
Precisam ser coletivas”, pon-
tuou.

A mesa de debate sobre re-
presentatividade negra foi
composta, ainda, pelo ex-se-
cretário estadual de Justiça,
Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social, Carlos
Martins; pela ex-vice-prefeita
de Salvador, Célia Sacramen-
to; e pela delegada de Polícia,
Ajurimar Oliveira. A discussão
foi mediada pela vice-presi-
dente da União Nacional dos
Estudantes da Bahia (UNE-
BA), Carolina Nunes.

Restaurante
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Secretaria da Saúde apresentará
experiências exitosas durante
Congresso da ABRASCO
A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secreta-
ria Municipal da Saúde – SE-
SAU, vai apresentar experiên-
cias exitosas que serão com-
partilhadas durante
o Congresso da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva –
ABRASCO. O evento aconte-
cerá no Rio de Janeiro, de 26
a 29 de julho.

Dois dos trabalhos realiza-
dos pelas equipes de saúde
representarão o município no
Congresso da ABRASCO, em
2018. São eles: ‘A experiência
de São Francisco do Conde
com o Acolhimento Pedagógi-

Faça um gol pela infância brasileira!

Fazer do Brasil campeão é o
que desejam os ídolos do fu-
tebol nacional e também to-
dos os brasileiros. Por isso,
mais uma vez, a Legião da Boa
Vontade (LBV) também entra
em campo, com seu time soli-
dário, para jogar por um Bra-
sil vencedor e ajudá-lo a con-
quistar um título que ainda
lhe falta: o de país justo.

Para isso, a LBV inicia sua
campanha Fiz um gol pela in-
fância brasileira!, iniciativa
realizada tradicionalmente a
cada edição da Copa do Mun-
do da Fifa, que visa mobilizar
doações para a manutenção
dos programas socioeducaci-
onais que a Instituição realiza
em todo o país. Essas ações

oferecem educação, cultura,
saúde, alimentação e capaci-
tação profissional, melhoran-
do as condições de vida de cri-
anças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos em situação
de pobreza.

Nesta edição, a campanha
recebeu a adesão de jogadores
que autografaram uma cami-
sa, a qual será entregue a co-
laboradores da Instituição que
fizerem doações para a inicia-
tiva. Destacam-se os jogado-
res: Miranda (zagueiro), do
Internazionale, de Milão;
Marcelo (lateral-esquerdo),
do Real Madri, da Espanha;
Cássio (goleiro), do Corinthi-
ans; Roberto Firmino (atacan-
te), do Liverpool, da Inglater-

ra; Renato Augusto (meia), do
Beijing Guoan, da China; Ro-
drigo Caio (zagueiro), do São
Paulo; Eduardo Sacha (ata-
cante), Gabigol (atacante),
David Braz (zagueiro) e Van-
derlei (goleiro), do Santos;
Fábio Santos (lateral-esquer-
do), Róger Guedes (atacante),
Victor (goleiro) e Erik (atacan-
te), do Atlético Mineiro; Fábio
(goleiro), do Cruzeiro; Marcos
Júnior (atacante) e Gum (za-
gueiro), do Fluminense; Mar-
celo Grohe (goleiro), do Grê-
mio; Rildo (atacante), Yago
Pikachu (lateral-direito) e
Wagner (meia), do Vasco da
Gama.

A campanha ainda home-
nageia vários ídolos do espor-
te que também assinaram a
camisa: Pelé, Careca, Rivelli-
no, Clodoaldo, Paulo Roberto
Falcão, Ronaldo Fenômeno,
Zico, Dunga, Taffarel Marcos
e Caio Ribeiro (comentaris-
ta). 

A LBV convoca você para
se juntar a este time em prol
da construção de um país jus-
to, solidário e com oportuni-
dades iguais para todos. Sua
ajuda é fundamental. Acesse
www.lbv.org/digasim e vista
esta camisa para viver toda a
emoção que a Solidariedade
oferece. Vamos ganhar essa
partida!

Fonte e Foto: Ascom/LBV

co’ e ‘Impactos na qualidade
dos dados produzidos na
Atenção Básica e lançados no
ESUS’.

O município estará repre-
sentado na apresentação por
dois profissionais da SESAU,
um da Diretoria de Planeja-
mento em Saúde e outro da
Atenção Básica.

“A presença do município
neste evento de importância
nacional reforça o trabalho
realizado dentro da secreta-
ria, sensível às reais necessi-
dades do povo franciscano”,
destaca a secretária da pasta,
Eleuzina Falcão.

A campanha da LBV mobiliza a sociedade a investir em
um futuro mais justo para as crianças brasileiras

O Torneio de Robótica Ford,
realizado no Shopping Boule-
vard Camaçari (BA), marcou
o encerramento das ativida-
des da primeira turma do Cur-
so de Robótica do Programa
Ford de Educação para Jo-
vens, promovido pelo Ford
Fund – braço filantrópico da
Ford Motor Company. Em
parceria com o SESI e com
apoio da Secretaria Municipal
de Educação, o evento foi rea-
lizado na sexta-feira (4) e con-
tou com a presença do vice-
prefeito de Camaçari, José
Tude, da secretária municipal
de Educação, Neurilene Mar-
tins, da gerente de Educação
do Sesi, Clécia Lobo, e da su-
pervisora de Assuntos Corpo-
rativos da Ford, Magnólia
Borges.

 ”O objetivo do Torneio é
promover entre os jovens da
rede pública de ensino de Ca-
maçari o interesse pela pes-
quisa, ciência e tecnologia,
mostrando que eles são capa-
zes de buscar soluções inova-
doras para a vida real”, afirma
Roberta Madke, gerente de
Relações Corporativas e Res-
ponsabilidade Social da Ford
América do Sul.

Entusiasmo e clima de co-
operação não faltaram entre
as equipes competidoras, que,
além de apresentarem solu-
ções na área de mobilidade
urbana, exibiram suas cria-
ções de robôs autônomos pro-
gramados com a tecnologia
LEGO® MINDSTORMS®. O
evento também contou com

Fonte e Foto: Ascom/PMC

Estudantes de Camaçari participam
do 1º torneio de robótica Ford Fonte e Foto:

Ascom/Ford

Os alunos comemoraram a participação no torneio

uma oficina de Robótica aber-
ta ao público, além de dinâmi-
cas que identificaram valores
como espírito de equipe entre
os competidores. O ponto alto
do Torneio ficou por conta da
final do Desafio do Robô, que
definiu o time vencedor com
uma disputa entre os robôs na
arena montada no local. Os fi-
nalistas mostraram o desem-
penho de suas criações, que
tinham de realizar diversas
tarefas relacionadas à mobili-
dade urbana.

O time vencedor do Desa-
fio foi o Ford Mustang, que
também conquistou o Troféu
Champion por obter a melhor
pontuação em cinco categori-
as: design dos robôs, valores
fundamentais de interação,
desafio do robô, pitch desta-
que e projeto de pesquisa. “A
gente batalhou muito para
chegar até aqui. É emocionan-
te ganhar o troféu. Com cer-
teza, vou seguir minha vida na
robótica”, afirma Lyon Hollos,
um dos integrantes do Ford

Mustang. Par a o projeto de
pesquisa, a equipe propôs o
Mega Ramps, uma rampa
adaptada em veículos de
transporte privado para cadei-
rantes.

O Programa Ford de Edu-
cação para Jovens promove a
capacitação comportamental
e técnica de alunos da Rede
Municipal de Ensino para o
mercado de trabalho. Em três
anos, o Programa já benefi-
ciou 300 jovens entre 17 e 24
anos.

Em fevereiro deste ano, foi
iniciado o Curso piloto de Ro-
bótica, com carga horária de
160h, para 25 estudantes do
Ensino Fundamental II, entre
14 e 16 anos. As aulas, pauta-
das na Metodologia LEGO,
buscam desenvolver habilida-
des como raciocínio lógico,
criatividade e trabalho em
equipe, bem como despertar
nos alunos o interesse por ino-
vação, ciência e tecnologia,
ampliando assim suas pers-
pectivas profissionais.

São Francisco do Conde participa
da etapa estadual da V Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo meio
ambiente realizada em Salvador

Os dois projetos elaborados
pelos alunos das escolas Cruz
Rios e CECBA, que participa-
ram da etapa territorial que
aconteceu no último dia 26 de
abril, no Colégio Central, em
Salvador, foram selecionados
para a etapa estadual da V
Conferência Infantojuvenil
pelo Meio Ambiente.

“Essa é uma prova de que
a qualidade na Educação fran-
ciscana está sendo alcançada

pela gestão Evandro Almeida,
com o empenho de todos e o
talento indiscutível dos nossos
estudantes!! Agora é partir
para a execução. O meio am-
biente agradece”, declarou o
secretário da Educação Mari-
valdo do Amaral.

Além de São Francisco do
Conde, outros 25 municípios
baianos participaram da V
Conferência Infanto Juvenil
pelo Meio Ambiente.

Equipe de São Francisco do Conde que participou da
V Conferência Infantojuvenil  pelo Meio Ambiente

Com o objetivo de diminuir
o número de vítimas no trân-
sito, especificamente em São
Francisco do Conde, a Pre-
feitura do município, através
da Superintendência de
Trânsito e transportes (STT)
– órgão vinculado a Secreta-
ria Municipal de Serviços,
Conservação e Ordem Públi-
ca (SESCOP) – aderiu ao
Movimento Maio Amarelo,
com o tema: “Campanha da
sociedade por um trânsito
seguro”.

A intenção é colocar em
pauta o tema: “Nós somos o
trânsito”, que tem como ob-
jetivo mobilizar e motivar
toda sociedade a adotar ati-
tudes melhores para um
trânsito mais seguro, fazen-
do um convite a motoristas,
motociclistas, ciclistas e pe-

Prefeitura de SFC adere ao
Movimento Maio Amarelo para
incentivar segurança no trânsito

destres quanto ao comporta-
mento nas vias. Além disso,
o movimento também pre-
tende chamar a atenção de
motoristas e passageiros
quanto à segurança e manu-
tenção da vida.

Redução de mortes – O
Movimento Maio Amarelo é
uma parceria entre o poder
público, empresas e a socie-
dade civil, com o objetivo de
chamar a atenção para o alto
índice de mortes e feridos no
trânsito, em todo o mundo.

O movimento chega à sua
5ª edição e fomenta na soci-
edade o engajamento em
ações e a propagação do co-
nhecimento, abordando
toda a amplitude que a ques-
tão do trânsito exige, nas
mais diferentes esferas.

Fonte e Foto: SECOM/PMSFC

Programa Vida
Melhor entrega
certificado
e Kits para
empreendedores
de Candeias

No último dia 03 de maio, os
318 alunos que participaram
da capacitação do Programa
Vida Melhor da Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social
(SJDHDS) em parceria com a
Prefeitura de Candeias através
da Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social,
receberam os seus certificados
e kits empreendedores, que
vão ajudar na profissionaliza-
ção de cada um.

O evento aconteceu na
Praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes (Foto) e contou com
a presença do Secretário de
Justiça Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, Ce-
zar Lisboa, que destacou a im-
portância do primeiro passo
para crescer. “Essa é a primei-
ra etapa para o crescimento de
vocês. Quero voltar aqui e ver
churrascarias abertas pelos
donos dos carrinhos de chur-
rasco”, apontou.

O prefeito Dr. Pitagoras
reforçou a importância do de-
senvolvimento humano e da
economia com a força do em-
preendedorismo. “O Brasil
está crescendo com a junção
da força dos empreendedores.
A queda no número de vagas
formais provocou a criativida-
de de todos nós. Parabéns a
todos pelo empenho e por
aproveitarem essa grande
oportunidade promovida pelo
Governo do Estado”, enfati-
zou.

Os empreendedores foram
qualificados em Beleza e Es-
tética e Técnica de Vendas. A
grande ferramenta além do
conhecimento foram os equi-
pamentos recebidos gratuita-
mente pelos participantes
para iniciarem as atividades
autônomas, como Kit Cabelei-
reiro (secador, prancha, lava-
tório e poltrona giratória);
Carrinhos Cooler; Barracas de
Feira; Carrinhos de Churras-
co. A ação contou com um in-
vestimento de mais de R$ 470
mil.

A entrega na praça ocorreu
de forma simbólica durante a
manhã para alguns partici-
pantes, mas no turno da tarde
foi feita a liberação do mate-
rial de todos os participantes
na sede do Nasce. Ao todo fo-
ram entregues 148 barracas,
100 kits de cabeleireiro, 20
carrinhos de churrasco e 50
cooler.  

O Programa Vida Melhor
Urbano atua no fomento a
empreendimentos individuais
e familiares, organizados em
rede da economia informal
dos meios populares (ambu-
lantes em geral), como ali-
mentação, costura, estética e
resíduos sólidos.
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Rua do Cajueiro, 121 - Centro - Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Bahia

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

  Convênio

PETROBRAS

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Condomínio Residencial
Quintas do Barão

Um lançamento da Quintas do Barão
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

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

Vem aí o mais moderno e aconchegante Condomínio Residencial
da Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo Bahiano!

O Condomínio Quintas do Barão, é fruto dos sonhos do Ilustríssimo  Sr.
Walfredo Barão Mello Teixeira.

Homem de personalidade forte, perseverante, costumes simples,
honestidade ilibada  e grande visão empreendedora.

Seu objetivo é promover ao Município de Candeias, uma oportunidade de
crescimento sustentável, proporcionando aos cidadãos um novo modelo de

moradia, que disponha de estrutura, segurança e qualidade de vida.
Um empreendimento do porte e magnitude que o povo de Candeias e

Região merecem. Um Bairro Planejado. Você vai se surpreender. Aguarde!

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

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

LOUÇAS SANITÁRIAS - MASSAS - TINTAS
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONECÇÕES

FERRAGENS EM GERAL

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

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes


