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Operação tapa buracos na BA 522

O trecho entre o contorno da Moliza e o perímetro urbano de Candeias,  recebeu a operação tapa-buraco

Fundador de O Candeeiro vai receber

o Titulo de Cidadão Candeense

O vereador Silvio Correia entrega ao jornalista José
Eduardo (fundador do jornal O Candeeiro), a cópia da
Ata da Sessão que aprovou o Projeto de Resolução que
concedeu o Titulo de Cidadão candeense ao jornalista

LBV entrega kits pedagógicos para
crianças da capital e do interior

Os kits da RMS foram
entregues  aos estudantes
de Itinga / L. de Freitas

Já no interior do estado,
as crianças beneficiadas
moram em Uauá

A Clínica Maria Albano tá pronta

A CLIMA ficou muito mais bonita e mais confortável

Depois de vários meses em
obras, finalmente a reforma da
Clínica Maria Albano está che-
gando ao fim. Com novos pa-
vimentos e uma estrutura mo-
derna, a CLIMA será inaugu-
rada nos próximos dias.

De acordo com o médico
Amancio Nascimento, diretor
administrativo da empresa, “a
parte de construção já está to-
talmente pronta, faltando ape-
nas alguns detalhes para a
nova adequação”, informou
Amâncio.

Na próxima edição trare-
mos uma reportagem sobre a
inauguração da CLIMA

A Câmara Municipal de Can-
deias, aprovou por unanimi-
dade, na Sessão realizada no

último dia 15 de março, o Pro-
jeto de Resolução, de autoria
do vereador Silvio Correia, que

concede ao jornalista José
Eduardo dos Santos, fundador
do jornal O Candeeiro, o Títu-
lo de Cidadão Candeense.

Em sua justificativa para a
concessão do Título, o verea-
dor Silvio Correia afirmou que,
“O senhor José Eduardo dos
Santos, popularmente conhe-
cido como Eduardo do Cande-
eiro, que esta Casa Legislativa
já deveria tê-lo contemplado
com o honroso Título de Cida-
dão Candeense, graças aos
seus importantes serviços
prestados a este município,
principalmente na área da co-
municação, fazendo chegar até
nós a informação dos fatos, é
merecedor dessa honraria, por
isso quero agradecer aos se-
nhores Vereadores pela apro-
vação unânime do meu proje-
to”, justificou Silvio Correia.

Mais uma vez, a Legião da Boa
Vontade - LBV, realizou a cam-
panha “Criança Nota 10 - Pro-

teger a Infância é acreditar no
futuro!”, que distribui materi-
al escolar para crianças caren-
tes de várias partes do Brasil.

Aqui na Bahia, os kits pe-
dagógicos foram entregues
para as crianças assistidas
pelo Centro Comunitário de
Assistência Social Idalina Ce-
cília de Paiva, em Itinga / Lau-
ro de Freitas e para 350 crian-
ças carentes que residem em
comunidades carentes do mu-
nicípio de  Uauá, no sofrido Páginas 5 e 7

sertão baiano, onde a LBV tem
prestado importantes serviços
sociais.

Leia ainda nesta edição
Os artigos do jornalista, escritor e radialista José de Paiva Netto e do
psicóligo Vladimir de Souza Nascimento, além da coluna Pimenta na
Política, do jornalista José Eduardo, todos na página 2. Já na página
3, leia o artigo do advogado e comentarista político Plácido Faria.

Depois de milhares de re-
clamações dos motoristas e
uma série de reportagens
publicaas aqui no nosso O
Candeeiro, finalmente o go-
verno do Estado, através da
Secretaria de Infraestrutu-
ra do Estado da Bahia -
SEINFRA, resolveu realizar
uma “operação tapa-bura-
cos” ao longo da castigada
BA 522, que liga a BR 324
aos municípios de Candei-
as, São Francisco do Conde
e Mare de Deus.

As obras de recuperação
dessa importante rodovia,
principal canal de tráfego
entre a capital baiana e os
demais 417 municípios com
a Refinaria Landulfo Alves,
foram iniciadas no final do
mês passado, dando um
alento aos moradores dos
três municípios beneficia-
dos, além de atender aos re-

clames dos milhares moto-
ristas que usam diariamen-
te a estrada, transportando
as riquesas produzidas pela
Petobras, em Mataripe.

Na verdade, tanto a BA
522 , quanto a 523, neces-
sitam mesmo é de uma re-
cuperação total, já que ao
longo dos últimos anos as
únicas intervenções nessas
rodovias foram apenas de
tapa-buracos.

Viadutos
O governo do Estado,

também através da SEIN-
FRA, está recuperando as
alças dos viadutos que li-
gam a BA 522 ao canal de
tráfego do Polo Petroqui-
mico de Camaçari e  do
Porto de Aratu, que esta-
vam praticamente intrasi-
táveis, causando prejuízos
aos motoristas.
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A urgência de viver o Amai-vos
Na Boa Nova de Jesus,
aprendemos com o Pre-
ceptor Celestial que é im-
prescindível “amar-nos
uns aos outros como Ele
nos tem amado” (Evange-

lho, segundo João, 13:34). E mais: pas-
samos a definir qualquer situação, de
modo que a necessidade do ensina-
mento do Senhor quanto à “Essência
de Deus para a Vida” — que é o Man-
damento Novo, na definição do saudo-
so fundador da Legião da Boa Vonta-
de, Alziro Zarur (1914-1979) — seja efe-
tiva. Fica patente esse anseio que te-
mos de ser felizes, razão por que nos
devemos esforçar com decisão, de for-
ma que haja uma Sociedade Solidária
Altruística Ecumênica. Para que o Res-
peito, a Fraternidade, a Solidariedade,
a Compaixão, a Generosidade possam
fazer realmente vigorar a Verdade e a
Justiça. (...)

Antídoto ao ódio
O Amor, aliado à Justiça, é essenci-

al. Porque o outro lado da moeda é isso
de que todos estão querendo livrar-se:
o ódio, que promove a violência que
atrai mais violência, o desencontro de
sentimentos. Assim, “o xis do proble-
ma” não reside necessariamente nos
regimes políticos e sociais, mas na ín-
dole do ser humano, que os constitui,

impõe e vive. Costumo afirmar: não há
regime bom enquanto o homem for
mau (desculpem o cacófato).

Como é que um ser, na carne ou no
etéreo, que ainda não tem devidamen-
te demonstrado seguras condições
para desfrutar de um clima de civili-
dade, é capaz de estabelecer uma vi-
vência de fato solidária? Como, se no
seu cerne reincide em não querer ou-
vir esses assuntos básicos? Sem eles,
não pode existir um lugar que seja sem
que a ferocidade da guerra (o Cavalo
Vermelho — Apocalipse, 6:4) perma-
neça como o juiz perverso em todas as
decisões. Se a sua Alma não for bafe-
jada pela emoção pura de Amor e de
Justiça (de maneira alguma confun-
dam Justiça com vingança), ele vai so-
fismar, engabelar, iludir.

Ameaça ao status quo

Então, a urgência de vivermos o
“Amai-vos como Eu vos amei”, de Je-
sus, é resultado do exemplo pessoal
Dele: doou a Sua própria vida, subme-
teu-se à crucificação, prova de que por-
tava um recado novo que punha em
xeque interesses danosos a certa parte
da Humanidade. Portanto, o Missio-
nário Celeste havia se transformado
em uma ameaça ao status quo vigente
e, ipso facto, foi pregado à cruz do sa-
crifício. Por conseguinte, o Cristo deu

a maior demonstração de Amor. Con-
sequência: Sua mensagem de Irman-
dade sem fronteiras espalhou-se pelo
planeta, mesmo que, por vezes, tenha
sido quase que negada, a modelo do
que se viu no Século das Guerras Reli-
giosas: o 16, e nas inqualificáveis Cru-
zadas. Por isso, reitero, Jesus é uma
conquista diária, uma descoberta per-
manente para os que têm sede de Sa-
ber, de Fraternidade, de Liberdade, de
Igualdade e de Paz. (...) E não me refi-
ro ao Cordeiro quando aprisionado por
restritas concepções terrenas, sejam fi-
losóficas, religiosas, políticas, científi-
cas, artísticas etc. Ele é um Libertador,
jamais um prisioneiro. Sobrepaira a
tudo. A Sua identidade com Deus é ta-
manha que se tornou — para a sobre-
vivência da espécie humana — o Reve-
lador da primacial causa da penúria de
Alma que ainda sofremos, tendo em
vista a falta de nos amarmos uns aos
outros da mesma forma com que Ele
nos amou e ama. Aí vem a decisão para
a boa trajetória civilizante que o Su-
blime Educador nos aponta no versí-
culo 35 do capítulo 13 do Evangelho,
consoante João: “Somente assim: se
vos amardes uns aos outros como Eu
vos tenho amado, podereis ser reco-
nhecidos como meus discípulos”. Eis a
Política de Deus, a Política para o Es-
pírito eterno do ser humano.

Redução da maioridade penal

Frequentemente um tema
polêmico vem à tona na
mídia, aonde inúmeros
“especialistas” buscam
meios de tentar provar que
sua opinião é a mais sen-

sata e correta. E não é diferente quan-
do são divulgados repetidos crimes per-
petrados por adolescentes: várias pos-
sibilidades de sanar esse problema são
discutidas, cuja proposta mais comum
é a redução da maioridade penal, com
o objetivo de penalizar o jovem infra-
tor tal qual um adulto criminoso.

Contudo, não se deve analisar um
assunto tão complexo de forma super-
ficial, unilateral ou pessoal – e sim de
uma forma holística, observando todos
os fios que tecem tal rede de violência.
Mas essa rede só pode ser desarticula-
da através políticas públicas voltadas
às áreas de educação e cultura para a
juventude, evitando assim o aumento
do número de jovens envolvidos com
delitos, bem como prevenindo outros
do primeiro contato.

Acontece que essas ações terão re-
sultados em longo prazo, e grande par-
cela da sociedade exigem soluções mais
imediatas, como diminuir para dezes-
seis anos a responsabilização penal do
jovem delinquente. O Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA) reza, em
seu artigo 104, que qualquer jovem
abaixo de dezoito anos, inclusive a cri-

ança, que cometer ato infracional, é
passível de aplicação de medidas só-
cio-educativas, podendo ser: advertên-
cia; obrigação de reparar o dano; pres-
tação de serviços à comunidade; liber-
dade assistida; inserção em regime de
semiliberdade; internação em estabe-
lecimento educacional. Convém frisar,
todavia, que essas ações não são de
natureza penal, e sim de medida soci-
oeducativa, cujo objetivo é a transfor-
mação das condições objetivas e sub-
jetivas correlacionadas à prática de ato
infracional.

Isso não significa, obviamente, que
o jovem infrator não deva ser punido
– ao contrário – todos os delinquen-
tes devem ser responsabilizados por
seus atos, porém essa ressocialização
deve ser realizada a partir do viés edu-
cacional, evitando assim a reincidên-
cia e multiplicação da criminalidade.

Buscar a resolução da violência
apenas sob esta ótica (redução da mai-
oridade penal) é papel daqueles que
querem tirar o foco dos verdadeiros
problemas que cerceiam tais atos:
imensa desigualdade social e econômi-
ca, descaso com a educação pública,
incontáveis privilégios destinados aos
estratos sociais mais favorecidos.

Por isso, hoje se investe mais em
prisões do que em escolas, onde atual-
mente no Brasil são gastos cerca de R$
21 mil por ano com cada preso – nove

vezes mais do que o gasto por aluno
no ensino médio por ano: R$ 2,3 mil.
E o pior é que todo esse dinheiro não é
destinado para o que deveria ser: a res-
socialização dos presos – cuja inten-
ção é dar o mínimo de condições para
que eles possam se regenerar pessoal
e profissionalmente.

Assim, é muito fácil entender a lo-
gística dessa cruel rede de violência: a
verba que deveria ser destinada a po-
líticas educacionais são desviadas para
caprichos pessoais e interesses políti-
cos, aumentando exponencialmente a
desigualdade social, cujo desespero
pode levar muitos jovens a optarem
pela vida do crime. No entanto, a gran-
de maioria da sociedade, que é subser-
viente à influência da mídia, apoia ve-
ementemente a condenação cada vez
mais precoce desses jovens; enquanto
aqueles que deveriam aprovar proje-
tos educacionais e culturais se escon-
dem em seus palácios, carros luxuosos
e gabinetes – felizes e sorridentes por-
que estão conseguindo desviar a aten-
ção do problema para o público de
maior vulnerabilidade em nosso país:
a juventude.

Em 22 de março, celebramos o Dia
Mundial da Água. Vale lembrar que
Brasília sedia, em 2018, entre os dias
18 e 23 de março, o 8o Fórum Mundial
da Água, espaço para um bom diálogo,
cujo exercício básico é a democracia,
que é o regime da responsabilidade.
Portanto, devemos dar a devida aten-
ção às resoluções propostas por esse
evento para a agenda internacional.

Discutir sobre o líquido sustentador
da vida e se o utilizamos de modo sen-
sato é na atualidade uma pauta indis-
pensável. O Brasil, de forma geral, pode
se considerar privilegiado, como decla-
rou o dr. Paulo Lopes Varella Neto,
ex-diretor de Gestão da Agência Naci-
onal de Águas (ANA). Ele explica: “Nós
somos o país que mais dispõe de água
doce no mundo, e 12% dela é gerada
em território nacional. Mas, se consi-
derarmos a água que vem de outros
países e que por aqui passa e, portan-
to, está disponível para uso, dispomos
de aproximadamente 18% da água
doce na Terra”. Contudo, a questão é
conseguir administrar bem essa fartu-
ra, a fim de atender às necessidades de
todos. Apesar de abundante em certas
regiões, ela é escassa em outras. Um
ponto igualmente relevante é o cuida-
do que devemos ter para não degradar
os recursos hídricos.

Integrador geográfico e geopolí-
tico

O dr. Paulo Varella, que é hidroge-
ólogo, trouxe-nos um exemplo interes-
sante: “Como a água carrega no seu
sabor, na sua cor, no seu cheiro a me-
mória dos territórios por onde passa,
ela é um integrador geográfico. E,
como também não respeita limites de
Estados, nem mesmo de países, ela é
um integrador geopolítico. De manei-
ra que vi, há pouco tempo, ao visitar
uma determinada instalação nos Es-

tados Unidos, uma frase que me cha-
mou a atenção e agradou: ‘No mundo
da água estamos todos ajudantes’. O
que quer dizer o seguinte: temos res-
ponsabilidades de que a água que pas-
sa por nós, a que usamos, afetará a
outros que estão mais abaixo. E a
água que estamos usando certamen-
te já passou por alguém que estava
águas mais acima”.

Falando ao Portal Boa Vontade, co-
mentou: “O esforço que a Agência
Nacional de Águas faz, que o governo
faz, que os comitês de bacias fazem,
tem como motor a posição individual
de cada um de nós. Os maiores gesto-
res de água do planeta somos nós. Se
cada um tomar consciência disso, tudo
pode mudar. Temos que passar de
observadores para atores dentro des-
se processo. E é na forma como se vai
colocar o lixo, como vai tomar o ba-
nho, lavar o carro, e assim por dian-
te, que a gente pode realmente dar
uma contribuição (...)”.

Ao informar-nos do reconhecimen-
to alcançado pelo nosso país no mun-
do por seu modelo de gestão da água,
não deixou de expor também os imen-
sos desafios que enfrentamos, por
exemplo, com grandes cheias na Ama-
zônia; secas históricas em São Paulo,
Rio, que se repetem e que, há décadas,
afetam o nordeste do Brasil, no semi-
árido. Diz ele: “Apesar de toda a rique-
za que possuímos, realmente a gente
tem que se preocupar em encarar a
questão do gerenciamento desse re-
curso”.

Valendo-se do Dia Mundial da
Água, o entrevistado desejou ainda res-
saltar: “Que entendamos a água como
um grande vetor de progresso, e os
usos múltiplos são absolutamente cru-
ciais para que possamos ter um desen-
volvimento sustentável. E termino di-
zendo da importância que acredito

seja o papel de cada um de nós en-
quanto — vamos chamar — miniges-
tores, mas num conjunto de grandes
gestores dessa água”.

Agradeço ao dr. Paulo Lopes Vare-
lla suas esclarecedoras palavras. Ali-
ás, com satisfação, soube que é um fre-
quentador do Templo da Boa Vontade
e possui destacada Fé na Espirituali-
dade Maior.

Agradecimento
Minha saudação ao dr. Arnaldo

Rocha, do Sistema de Proteção da
Amazônia (Sipam), órgão do Ministé-
rio da Defesa. Com estas palavras se
manifestou: “Agradeço a atenção
prestimosa da qual sempre fui objeto
por parte dos meus irmãos e amigos
da Legião da Boa Vontade. Abaixo, a
nossa singela contribuição, ratifican-
do as preocupações do líder da LBV”.
E nos prestigiou com um poema dedi-
cado ao meu artigo “Água e Escassez”,
no qual escrevi que água é vida e po-
luí-la é crime de lesa-humanidade:

“(...) ‘É preciso haver uma consci-
entização/ Por parte de todos, sobre
essa questão:/ A falta desse precioso
líquido, na verdade,/ Poderá decretar
a morte da coletividade.

“‘Se administrarmos esse recurso
vital,/ Não se transformará em fator
de guerra,/ Pois sem a água potável é
impossível/ Qualquer tipo de existên-
cia na Terra’.

“Abracemos em conjunto essa cau-
sa,/ Dando a nossa contribuição pes-
soal,/ Preservando e economizando
sabiamente/ Esse mais valioso bem
natural”.

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

Gestores da água

Fogo amigo
O deputado Pastor Sargento Isidorio (presidente do Partido Avante na
Bahia) usou a sua página no Fecebook para fazer uma crítica velada ao
prefeito Pitagoras Ibiapina, seu aliado político.

Escreveu o Deputado: “Orei para que o jovem Pitagoras ser prefeito,
mas não concordo com seus equívocos administrativos, nem qualquer
desrespeito ao funcionalismo público, principalmente da Educação, pre-
judicando nossas crianças e estudantes com seus professores, que preci-
sam ser valorizados, especialmente errando contra o povo que abaixo de
Deus é o meu patrão”.

No mesmo texto, o deputado Pastor diz que “continuarei buscando no
governador Rui Costa a reforma do estádio David Caldeira, a urbaniza-
ção, paisagismo e transformação da lagoa da CCC numa área de esporte e
lazer; pedi um Batalhão e uma Base Comunitária da Polícia Militar, para
tentar conter a violência e trazer segurança ao povo de Candeias e região”,
pontuou o deputado Isidorio, citando outras reivindicações feitas ao Go-
verno do Estado.

Finalizando, o Deputado diz “quanto a Fundação Dr. Jesus, nós vamos
continuar ajudando Candeias e outras cidades que nos procuram para
mutirões, limpezas, reformas de escolas e praças etc., sem nunca ter rece-
bido um tostão de ninguém. O prefeito Pitagoras sabe muito bem disso e a
nossa parceria é voluntária, pois sempre tive de graça o apoio do povo e
continuarei buscando benefícios para Candeias sem participar, ter ou de-
sejar nenhum cargo na administração municipal”, sentenciou Pastor Isi-
dorio.

Casa do povo
Mais uma vez a Câmara de Vereadores de Candeias foi palco das manifes-
tações dos funcionários públicos municipais, que estão em greve (pelo
menos até o fechamento dessa edição) a mais de um mês, reivindicando
reajuste salarial para a categoria.

No último dia 22 de março, aproximadamente 400 servidores da Pre-
feitura, principalmente dos setores de Educação, Saúde e Segurança, ocu-
param o plenário da Casa do Povo para pedir apoio aos Vereadores, para
que eles intercedam junto ao prefeito Pitagoras Ibiapina no atendimento
às suas reivindicações.

Na oportunidade, o presidente do SISENC, Jusselino dos Santos, mais
uma vez, teceu duras críticas ao prefeito Pitagoras Ibiapina e ao secretário
de Finanças da Prefeitura, Camilo Pinto, que segundo os manifestantes é
insensível aos anseios dos servidores.

O Secretário se defende dizendo (pelo menos foi o que ele disse numa
entrevista a uma emissora de Televisão) que o município já ultrapassou o
índice máximo com a Folha de Pagamento, estabelecido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Reconhecimento
Independentemente dos laços de amizade entre o vereador Silvio Correia
e o titular dessa coluna (jornalista José Eduardo), a concessão do Título
de Cidadão Candeense ao jornalista é, segundo o Vereador, “o reconheci-
mento do trabalho desempenhado por Eduardo nos últimos 20 anos aqui
em Candeias na área de comunicação. Ele tem se dedicado diuturnamen-
te para divulgar a nossa cidade, levando para outras plagas o nome da
nosssa cidade. Antes mesmo de fundar o jornal O Candeeiro, Eduardo já
contibuia com a divulgação das coisas do nosso município, seja como co-
laborador do jornal Folha do Recôncavo, do saudoso amigo Claudomiro
Bispo, ou mesmo como assessor da Câmara e da Prefeitura, onde desem-
penhou suas funções”, justificou o vereador Silvio Correia.

Reforma Administrativa
Até agora a população espera a reforma administrativa, que dizem asses-
sores da Prefeitura, estaria pronta para ser enviada à Câmara Municipal
para apreciação dos Vereadores.

Pelo “andar da carruagem”, parece que a RA morreu no nascedouro, já
que ninguém mais fala no assunto na Prefeitura. Uma fonte da coluna
informou que, como os vereadores não estariam dispostos a aprovar o
Reforma, porque segundo esta mesma fonte, alguns edis perderiam car-
gos na administração municipal, o caso é dado como encerrado. Cá prá
nós, uma Reforma Administrativa, principalmente com a redução do nú-
mero de Secretarias, seria de bom alvitre para a administração do prefeito
Pitagoras, já que o que se observa é que algumas Secretarias simplesmen-
te não funcionam, servindo apenas como “cabide de empregos”.

Esperamos que o prefeito cumpra a promessa de campanha e reduza o
número de pastas, muito alto ao nosso ver.

A volta de Chico
Depois de um certo tempo afastado das atividades políticas, o ex-prefeito
Sargento Francisco volta ao cenário com todo gás, de olho nas eleições de
outubro próximo.

O ex-prefeito confidenciou à coluna que está avaliando a possibilidade
de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. “Eu e o meu grupo
estamos estudando essa possibilidade. Tenho vários amigos que querem a
nossa candidatura. No entanto, ainda estou analisando”, pontuou Fran-
cisco, acrescentando que tem o compromisso de votar no deputado fede-
ral Paulo Magalhães e que para deputado estadual, ainda tem um tempo
para decidir.
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Fonte: Ascom/Ford

Teve início no dia , 5 de mar-
ço, a primeira turma do Curso
de Robótica do Programa Ford
de Educação para Jovens. A
aula inaugural foi realizada
durante o Torneio FIRST®
LEGO® League, na unidade
do Sesi Retiro, em Salvador. A
turma de 25 alunos do Ensino
Fundamental II da Rede Pú-
blica de Camaçari vivenciou o
entusiasmo da robótica em
ação e os estudantes puderam
ver de perto como as aulas es-
tão relacionadas ao trabalho e
à tecnologia.

“Sempre quis trabalhar
na área de tecnologia para cri-
ar algo que pudesse ajudar
nosso País, especialmente no Foto: Petrus Pires

que diz respeito à reutilização
da água. Já tenho inclusive al-
gumas ideias para desenvolver
e acho que o Curso de Robótica
vai me ajudar bastante”, disse
Hillary Samara, 15 anos.

O objetivo do Curso de
Robótica, que será pautado na
Metodologia LEGO, é desen-
volver, de forma lúdica, habi-
lidades como raciocínio lógico,
criatividade e trabalho em
equipe. “Esperamos despertar
nos estudantes também o in-
teresse por inovação, ciência e
tecnologia, ampliando assim
suas perspectivas profissio-
nais”, explica Roberta Madke,
gerente de Relações
Corporativas e Responsabili-

dade Social da Ford América
do Sul.

“Vi trabalhos espetacu-
lares. Antes, eu pensava em ser
pediatra, mas achei tudo aqui
tão impressionante que agora
penso em fazer algo que envol-
va robótica, pois a tecnologia
pode ajudar as pessoas em
muitas coisas”, revelou a alu-
na Caroline Macedo, 14 anos,
durante a visita ao Torneio
FIRST® LEGO® League .

O Programa Ford de Edu-
cação

Criado em outubro de
2015, o Programa Ford de
Educação para Jovens está
contribuindo para mudar a re-

alidade de centenas de estu-
dantes baianos. Em dois anos
de existência, já capacitou para
o mercado de trabalho cerca
de 200 alunos do Ensino Mé-
dio da Rede Pública de
Camaçari, entre 17 e 24 anos.
O Programa prevê o desenvol-
vimento de competências de
relacionamento e de gestão,
com foco principal na postura
e no comportamento ético,
além de qualificação profissi-
onal nas áreas de Auxiliar Ad-
ministrativo, Auxiliar de Me-
cânico Automotivo e Logística.

O Curso de Robótica,
que contempla 25  estudantes
de 14 a 16 anos, habilitará os
alunos a desenvolverem com-
petências voltadas para o tra-
balho em equipe, liderança,
solução criativa de problemas
e pensamento crítico. A Ford
oferecerá ainda a professores
da Rede Municipal de Ensino
a Formação em Lego Robótica.

O Programa Ford de
Educação para Jovens em
Camaçari é uma iniciativa da
Ford, em parceria com o SESI
e as Secretarias de Educação
do estado e do município, que
conta com o apoio do Ford
Fund – braço filantrópico da
companhia que fomenta insti-
tuições e ações sociais nas co-
munidades onde a empresa
atua.

O curso de robótica faz parte do Programa Ford de Educação para Jovens

Ford dá início à primeira turma de
robótica com metodologia lego do
programa de Educação para Jovens

O cerco a lavagem de
dinheiro nas eleições

São Francisco do Conde
implementa Fluxo Processual
de Atração de Investimento
A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secreta-
ria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico – SEDEC e
da Controladoria Geral do
Município – COGEM, imple-
menta o Fluxo Processual de
Atração de Investimentos, em
concordância à Lei Municipal
nº 129/2010, que cria o PAIN-
VEST – Programa de Atração
de Investimentos, que tem por
finalidade incentivar o estabe-
lecimento de empresas indus-
triais, comerciais e de serviços
no município.

O PAINVEST tem ainda
como objetivo, o desenvolvi-

mento da atividade produtiva
no município, aproveitando
seu potencial já existente, ge-
rando emprego e renda para
os munícipes e compatibili-
zando as atividades produti-
vas com a preservação do
meio ambiente.

O Fluxo Processual de
Atração de Investimentos de-
fine basicamente os passos
para que os empresários inte-
ressados se direcionarem no
processo de estabelecimento
de empresas, devendo ser ob-
servado por todas as secreta-
rias e órgãos necessários no
processo.

Com a aproximação das eleições do vin-
douro 07 de outubro, o mundo político
entrou em inquietação. As mudanças
da legislação e declarações últimas do
responsável maior na condução do plei-
to eleitoral que se avizinha, provoca cli-
ma de incerteza com um fato anterior-
mente relegado à segundo plano, qual

seja, a prestação de contas eleitoral. Isso porque, com tanta
notícia de corrupção na política brasileira nos últimos anos,
o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro
Luiz Fux, promete rigor extremado na análise das contas
particulares, de partidos e de campanhas eleitorais.

Para que haja um pleito eleitoral limpo, torna-se imperi-
oso mais fiscalização; na visão do excelentíssimo Ministro
presidente do TSE, o candidato deve ser monitorado, antes,
durante e depois da finalização da disputa.

Em tempos da lava jato, os velhos e antigos métodos de
comprovação de arrecadação e gastos estão ultrapassados.
Doravante, os candidatos, obrigatoriamente terão mais cau-
tela, não só na apresentação das contas, bem como no que
se refere ao seu comportamento eleitoral pré-campanha.

Poderemos vivenciar, na realidade fática, um novo insti-
tuto, assemelhado à delação premiada, senão vejamos: o
candidato em nome próprio ou alheio denuncia o seu con-
corrente, a fim de retirá-lo da disputa, ou mesmo da diplo-
mação, com a finalidade de ocupar o seu lugar ou colocar
outro que atenda a seus interesses partidários e de seu gru-
po. Assim, o inimigo político tem grande chance de ser o
próprio companheiro de coligação. Não se deve esquecer que
na política não se tem amigos, mas, sim, correligionários. A
troca de partidos e dança de cadeiras é uma constante no
cenário político.

Com efeito, a mudança e a intenção do Tribunal Superi-
or Eleitoral é exercer uma função próxima a investigatória.
O que antes era uma simples conferência contábil, hoje, pode
ser uma grande dor de cabeça para o candidato, seja ele pro-
bo ou improbo. A referida ilação, encontra-se presente nas
alterações da resolução do TSE nº 23.553 de 18 de dezem-
bro de 2017, da lavra do experiente Ministro Luiz Fux, nota-
damente no artigo 85 que assim dispõe:

“Art. 85. Se identificado indício de apropriação, pelo can-
didato, pelo administrador financeiro da campanha ou por
quem de fato exerça essa função de bens, recursos ou valo-
res destinados ao financiamento eleitoral, em proveito pró-
prio ou alheio, cópia dos autos deve ser encaminhada ao
Ministério Público para apuração (Lei nº 4.737/1965, art.
354-A).”

Como visto, além da perda do mandato, o candidato po-
derá responder criminalmente, que a depender da mente
fértil do Ministério Público e da contextualização das cir-
cunstâncias que arrodeiam os fatos, inclusive, com cadavé-
rica teoria do domínio do fato, os candidatos poderão res-
ponder por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, so-
negação fiscal dentre outras figuras típicas.

Neste diapasão, ao invés de sentar em uma poltrona con-
fortável e fumar “o charuto da vitória”. Seu destino poderá
ser infausto, e acordar com a viatura da polícia federal em
sua residência antes do café matinal.

Ademais, note que o medo deve ser generalizado, em vir-
tude dos moderníssimos sistemas informatizados, que cru-
zarão milhares de dados de pessoas físicas e jurídicas, com
informações em tempo recorde sobre renda e patrimônios
das pessoas envolvidas, o que por certo, o indício previsto
no citado artigo, vai ser considerado prova cabal dos “ilíci-
tos”.

O mais perigoso do desiderato do presidente Luiz Fux, é
que prevalecendo as atitudes reinantes das últimas apari-
ções espetaculares e midiáticas das autoridades, alguns no-
vos “Moro” e “Dallagnol” surgirão.

Nesta linha de raciocínio, um candidato ardiloso, levará
vantagem frente a outro postulante honesto, mas desorga-
nizado e sem recursos para contratar assessoria eficiente.
No frigir dos ovos, poderá pagar o pato quem procedeu le-
galmente, mas foi descuidado. No Brasil de hoje, exercer um
cargo público tornou-se temerário, agora o medo nasce an-
tes, desde o momento da postulação.

Nesta toada, quem pode no final decidir a eleição é o Po-
der Judiciário, que se agiganta dia a dia, cada vez mais, com
ajuda dos atuantes Promotores de Justiça. Sem sombra de
dúvida são duas instituições quem têm dado o “tom cinza”
aos que se submetem.

Por Plácido Farias

Plácido Farias é advogado e Comentarista Político

placidofarias@yahoo.com.br

Autorizados investimentos em

saúde, saneamento e na BA-522,

em São Francisco do Conde
O município de São Francis-
co do Conde, situado na Re-
gião Metropolitana de Salva-
dor (RMS), contará com um
novo Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps) e uma Aca-
demia de Saúde, viabilizados
pelo Governo do Estado. As
ordens de serviço no valor
total de R$ 1,9 milhão, para
a construção dos dois equi-
pamentos, foram assinadas
nesta segunda-feira (5), pelo
governador Rui Costa. O
prazo de conclusão é de oito
meses. 

”Eu considero a atenção
básica a área mais importan-
te da saúde, porque é no pos-
to que se faz prevenção, e
essa é a melhor forma de
manter um povo saudável.
Deixar as pessoas ficarem
doentes para depois oferecer
um hospital não é o indica-
do, já que muitas vezes isso
não resolve mais o proble-
ma. Os melhores países em
saúde são aqueles que fazem
prevenção. Por isso, o Go-
verno do Estado apoia e in-
centiva os municípios nesta
questão”, explicou o gover-
nador.

As obras de saúde fazem
parte do Programa de Forta-
lecimento do Sistema Único
de Saúde na RMS (Prosus),
que tem o objetivo de melho-
rar as condições de saúde da
população. O CAPS faz par-
te da rede municipal de aten-
ção a pessoas com transtor-
nos mentais severos e persis-
tentes. A Academia de Saú-
de oferece infraestrutura,
equipamentos e quadro de
pessoal qualificado para a

orientação de práticas cor-
porais e atividade física e de
lazer e modos de vida saudá-
veis.

Segundo Rui, ainda nes-
te mês de março, assinará
mais ordens de serviço na
área da saúde em outras ci-
dades da RMS. “Estive em
Dias D’Ávila e Camaçari, há
poucos dias, autorizando a
construção de Caps, hoje es-
tou aqui em São Francisco
do Conde, e nos próximos
dias visitarei Candeias e
Madre de Deus, para autori-
zar novos equipamentos de
saúde”, adiantou Rui. 

Abastecimento
e Saneamento

 Durante o evento, reali-
zado no centro da cidade,
Rui Costa também autorizou
a ampliação do Sistema de

Esgotamento Sanitário de
Candeias e São Francisco do
Conde, um investimento que
supera o valor de R$ 2,3 mi-
lhões. “Eu digo sempre que
uma cidade com maior per-
centual de rede de esgoto é
uma cidade que tem mais
saúde. E fazer tratamento de
esgoto significa também um
cuidado com o meio ambien-
te”, afirmou o governador ao
fazer o anúncio. As obras se-
rão executadas pela Empre-
sa de Águas e Saneamento
(Embasa), no prazo de pou-
co mais de doze meses. 

Mais investimentos no
setor foram anunciados na
ocasião. Serão aplicados R$
21,4 milhões para a amplia-
ção do Sistema Integrado de
Abastecimento de Água
(SIAA) da região, que prevê
a implantação de uma adu-

tora, uma estação elevatória
e dois reservatórios. “No dia
2 de abril, vamos publicar o
edital de licitação da obra,
que está em fase de elabora-
ção”, revelou Rui, que tam-
bém entregou duas ambu-
lâncias para atender aos
municípios de Alagoinhas e
Esplanada.

Estrada e colégio
O governador anunciou

ainda a recuperação de 15
quilômetros da BA-522, no
trecho que liga Candeias a
São Francisco do Conde. Já
para a construção de um
novo colégio estadual no
município, Rui revelou:
“quero definir o terreno até
sexta-feira, para abrir a lici-
tação”. 

Fonte: SECOM/GOVBA

Foto: Manu Dias

O governador Rui Costa anunciou importantes obras em São Francisco do Conde
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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 QUE 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 para todas as marcas de veículos
#Baterias #Extintores #Faróis
#Óleos Lubrificantes #Lanternas VENHACONHECER

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

Os melhores preços da cidade

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

LOUÇAS SANITÁRIAS - TUBOS & CONECÇÕES - PISOS -
AZULEJOS & REVESTIMENTOS - MATERIAIS HIDRÁULICOS
& ELÉTRICOS MASSAS - TINTAS - 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
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LBV entrega kits pedagógicos para crianças
que vivem em vulnerabilidade social

Dezenas de crianças foram beneficiadas com os kits pedagógicos da LBV

Fonte e Foto: Ascom/LBV

Olhos brilhando e sorrisos
encantados, era o que se via no
rosto das 150 crianças benefi-
ciadas com kits de materiais
pedagógicos distribuídos na
última terça-feira, 6, pela Le-
gião da Boa Vontade (LBV),
em Itinga/ Lauro de Freitas.

A cerimônia da entrega
aconteceu no Centro Comuni-
tário de Assistência Social
Idalina Cecília de Paiva e con-
tou com diversas apresenta-
ções musicais e teatrais, rea-
lizadas pelos meninos e meni-
nas atendidos nos programas
socioassistenciais da Institui-
ção.

A iniciativa é um meio de
colaborar com os pais que não
dispõem de recursos para a
compra desses itens pedagó-
gicos. Como afirma a assisten-

te social da LBV, Rita de Cas-
sia da Silva. “Muitas famílias
não têm condições de arcar
com o material escolar de boa
parte dos seus filhos. A exem-
plo de uma mãe que tem oito
filhos, dos quais dois estão na
LBV, e consegue compartilhar
o material com os outros fi-
lhos”.

Emocionada, Edna Souza,
mãe de três meninos, relatou
a importância desses materi-
ais. “Estou me sentindo mui-
to feliz e satisfeita. A LBV está
proporcionando uma melho-
ra na vida dos meus filhos.
Esse kit vai ajudar muito por-
que no momento eu estou de-
sempregada e não teria como
comprar”.

Durante a programação foi
distribuído fardamento para

as crianças. “O fardamento
garante para esses pais e res-
ponsáveis uma possibilidade
de não arcar com novos cus-
tos para família”, disse Rita de
Cássia.

O evento contou com a
presença de colaboradores, do
secretário de governo da Pre-
feitura de Lauro de Freitas,
Lula Maciel; dos jornalistas
Carlos Augusto Oliveira e Sér-
gio Jones, do Jornal Grande
Bahia e Fábio Costa, do Jor-
nal O Repórter; da presidente
da Associação Punho Forte,
Girlene Santos; da represen-
tante da Secretaria de Desen-
volvimento da Cidadania, Ro-
sângela Souza.

O jornalista, Fábio Costa
relatou: “Tive mais uma vez a
satisfação de estar aqui. É co-

movente ver as crianças feli-
zes. A LBV tem um papel sen-
sacional. “ Já o diretor do Jor-
nal grande Bahia, Carlos Au-
gusto fez questão de registrar
suas impressões sobre o tra-
balho da LBV. “Observei que
há um cuidado em transmitir
valores essenciais a essas cri-
anças. A atuação da LBV, em
conjunto com a escola, contri-
bui para mudar comporta-
mentos sociais. Então cada
criança dessa se transforma
em um agente de mudança da
própria comunidade”, finali-
zou.

Até o final de março, a ação
beneficiará 835 crianças e
adolescentes na Bahia e em
todo o Brasil, mais de 22 mil
estudantes de 90 municípios,
nas cinco regiões do país. Os
kits são compostos de acordo
com a faixa etária e contêm
itens como estojo, lápis preto
e de cor, canetas, apontador,
borrachas, tesoura, tubos e
cola, tinta guache, cadernos,
mochila, régua, entre outros.

A Legião da Boa Vontade
acredita que a educação ilumi-
nada por valores éticos, espi-
rituais e ecumênicos transfor-
ma o ser humano para melhor,
por isso, há mais de 68 anos,
ela atua ao lado das popula-
ções em situação de vulnera-
bilidade social.

Conheça o Centro Comuni-
tário de Assistência Social
Idalina Cecília de Paiva, loca-
lizado na Rua Prof. Theocrito
Batista, s/n, Itinga, anexo ao
Centro de Atendimento Inte-
grado à Criança e ao Adoles-
cente (Caic) - (71) 3288-6149.

I Encontro presencial do
programa Formação Pela
Escola em São F. do Conde

Fonte; Ascom/SEDUC/PMSFC

Os envolvidos com a execução,
o monitoramento, a avaliação,
a prestação de contas e o con-
trole social dos programas e
ações educacionais financia-
dos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educa-
ção - FNDE participaram do I
Encontro presencial do pro-
grama Formação Pela Escola.
A atividade aconteceu no últi-
mo dia 16 de março, no audi-
tório da Escola Municipal Ar-
lete Magalhães (antigo Cejal).

O Formação pela
Escola (FPE) é um programa
de formação continuada, cujo
objetivo visa contribuir para o
fortalecimento da atuação dos
agentes e parceiros da Educa-
ção. O FPE é realizado na mo-
dalidade à distância. Nesse
encontro presencial foi apre-
sentado e discutido o módulo
do Programa Nacional do Li-
vro Didático (PNLD). Em se-
guida, os participantes terão o
prazo de um mês para realiza-
ção das atividades on line,
através do site do FNDE

(http://www.fnde.gov.br). “É
importante que todos partici-
pem do Formação pela Escola
e conheçam todos os progra-
mas oferecidos pelo FNDE e
desta forma contribuam para
o fortalecimento da atuação
conjunta de todos os envolvi-
dos. Quem participa do For-
mação Pela Escola pode e deve
contribuir com essa ação que
busca melhorias na qualidade
da Educação em nosso muni-
cípio”, declarou Andréia Ara-
újo, tutora municipal do pro-
grama. 
Durante o I Encontro presen-
cial do programa Formação
Pela Escola, os participantes
também receberam informa-
ções sobre como acompanhar
e utilizar os programas do
FNDE, tais como: Programa
Nacional de Alimentação Es-
colar – PNAE, Programa Di-
nheiro Direto na Escola –
PDDE e Programa Nacional
de Alimentação Escolar –
PNATE.

No último domingo, dia 18,
aconteceu em Candeias, o se-
gundo encontro anual de In-
fluenciadores Digitais da cida-
de. O evento contou com mos-
tra de vídeos, palestra, músi-
ca ao vivo e um bate-papo com
Youtubers e influenciadores
digitais do município.

O objetivo é discutir as
principais tendências do se-

tor, promovendo um espaço
para troca de experiências e
interação entre os produtores
de conteúdo virtual e o públi-
co. O evento faz parte do ca-
lendário cultural do municí-
pio e é uma realização da Pre-
feitura Municipal de Candei-
as através das Secretarias de
Cultura e Juventude do muni-
cípio.

Mercado Cultural recebe a
segunda edição do Youtube

Ford torna real o sonho de pessoas
com deficiência de irem à praia
A Ford está ajudando a reali-
zar o sonho de pessoas com
deficiência de irem à praia.
Isso está sendo possível gra-
ças a uma parceria entre o
Ford Motor Company Fund –
braço filantrópico da compa-
nhia – e a organização ambi-
ental WESSA, junto ao Conse-
lho Nacional para Pessoas
com Deficiência da África do
Sul. 

O Ford Fund ofereceu
US$ 10 mil para ajudar o pro-
jeto Cadeira de Rodas Anfíbia
Blue Flag, da WESSA. O valor
será utilizado para comprar
quatro cadeiras de rodas espe-
cialmente projetadas para
atravessar a areia fina e tam-
bém serem usadas na água.

No total, 45 praias sul-
africanas receberam o status
de Blue Flag – Bandeira Azul
– para a temporada 2016/
2017 pela WESSA, que é a re-
presentante sul-africana do
respeitado selo ecológico in-
ternacional Blue Flag para
praias, embarcações e mari-
nas – um símbolo de qualida-
de que é entregue anualmen-
te e é reconhecido pela Orga-
nização Mundial de Turismo.

Para conquistar o sta-
tus de Blue Flag, esses locais
precisam cumprir rigorosos
critérios de qualidade da água,
gestão e educação ambiental,
além de oferecer acesso uni-
versal para pessoas com ou
sem deficiência.

0“Embora algumas
praias da África do Sul ofere-
çam acesso a portadores de
deficiência, nem sempre é fá-
cil chegar até a areia e, princi-
palmente, entrar no mar”, ex-
plica Robert Slater, da WES-

SA. “A WESSA tem o objetivo
de melhorar essa situação ofe-
recendo cadeiras de rodas an-
fíbias em quatro praias com
certificação Blue Flag ao redor
da África do Sul, permitindo
que cadeirantes possam ir à
praia e entrar na água.”

“Este é mais um exemplo de
como a mobilidade pode me-
lhorar a qualidade de vida das
pessoas de maneiras diver-
sas”, afirma Mike Schmidt,
diretor de Educação e Desen-
volvimento Global de Comu-
nidades do Ford Motor Com-
pany Fund. “Estamos felizes
em apoiar esse projeto único,
que permitirá que mais pesso-
as possam desfrutar de ótimos
momentos na praia.”

FORD BRASIL 
A Ford Motor Company

está estabelecida no Brasil
desde 1919, onde mantém as
marcas automotivas Ford,
Ford Caminhões e Troller e
uma estrutura de 11.500 em-
pregados e quatro fábricas,
além do Campo de Provas de

Tatuí. Para mais informações
sobre os produtos da Ford,
a c e s s e  h t t p : / /
www.ford.com.br.

SOBRE A FORD MOTOR
COMPANY
A Ford Motor Company é uma
empresa global com sede em
Dearborn, Michigan, EUA. A
empresa projeta, fabrica, co-
mercializa e presta serviços de
pós-venda a uma linha com-
pleta de carros, picapes, SUVs
e veículos eletrificados da
Ford e veículos de luxo da Lin-
coln, fornece serviços finan-
ceiros através da Ford Motor
Credit Company e busca posi-
ções de liderança em eletrifi-
cação, veículos autônomos e
soluções de mobilidade. A
Ford emprega aproximada-
mente 202.000 pessoas em
todo o mundo. Para obter
mais informações sobre a
Ford, seus produtos e a Ford
Motor Credit Company, aces-
se www.corporate.ford.com.

Fonte e Foto:

Ascom / Ford

VIII Copa
Furacão de
Futebol Infantil
foi realizada em
São Francisco
do Conde

O Estádio Municipal Otávio
Junqueira Ayres, localizado
em São Francisco do Conde,
foi o palco da VIII Copa Fu-
racão de Futebol Infantil de
Camaçari e Região Metropo-
litana. A competição aconte-
ceu no último dia 3 de mar-
ço. No total, 96 times das ca-
tegorias Sub-15 e Sub-17 par-
ticiparam dessa competição
que movimentou o final de
semana no município.

O objetivo da competição
é promover a integração dos
municípios da Região Metro-
politana, além de servir como
vitrine para o surgimento de
novos talentos do futebol bai-
ano. O incentivo da prática
esportiva também é uma fer-
ramenta educacional primor-
dial para a formação do indi-
víduo através da intervenção
psicossocial, especialmente
com crianças e jovens.

Ao todo, 25 municípios
participaram da competição
que se tornou referência nas
escolinhas de futebol da Re-
gião Metropolitana e Recôn-
cavo baiano, sendo apoiada
inclusive pela Federação Bai-
ana de Futebol (FBF) e pela
Superintendência dos Des-
portos do Estado da Bahia
(SUDESB).

A Prefeitura de São Fran-
cisco do Conde, através da
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e Es-
portes (SEDESE),  apoiou à
competição cedendo o está-
dio municipal para sediar os
jogos.

Centenas de torcedores
prestigiaram a competição,
uma das mais importantes da
categoria Infantil.

Candeias é contemplada com o
programa Internet para todos

No último dia 12 de março, o
prefeito Pitágoras Ibiapina,
assinou em Brasília, junto ao
MCTIC - O Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, a adesão ao
Programa Internet para To-
dos, que disponibilizará o
acesso à internet de banda lar-
ga para as comunidades com
dificuldade de acesso ao ser-
viço. O cadastro do município
no Ministério, foi realizado
pela Seplandur – Secretaria de
Planejamento e Desenvolvi-
mento Urbano do município.

De acordo com o titular da
Pasta, Robson Santana, o ser-
viço será prestado através de
empresas cadastradas junto
ao ministério que disponibili-
zará a internet através do sa-
télite geoestacionário de defe-
sa.

As empresas cadastradas,
contarão com redução nas

RESTAURANTE

O Braseiro
A MELHOR COMIDA
A QUILO DA REGIÃO

 *Pratos Deliciosos
*Massas*Churrascos

*Saladas*Sucos
 & Sobremesas

suas taxas de tributos, para
prestar um serviço mais bara-
to para escolas e postos de
saúde municipais e o acesso
mais barato para as comuni-
dades. No total foi destinado
crédito especial de R$ 2 bi-
lhões aos municípios, que de-
vem aplicar 600 milhões de
reais em educação, 1 bilhão
em saúde e 400 milhões em
assistência social. 

Candeias inscreveu 49 lo-
calidades e Distritos que po-
derão ter acesso a internet
banda larga. Para o prefeito
Pitágoras Ibiapina, a popula-
ção terá um ganho muito
grande com a implatação do
programa no município. “Es-
tamos na era da informação e
o acesso ao mundo virtual é
imprescindível para o univer-
so do saber”, ponderou o che-
fe do Executivo Municipal, Pi-
tagoras Ibiapina.

Rua 13 de Maio, Esquina com a Rua Santo Antônio

Fone: (71) 3601/0687 - Candeias-Bahia

Escrita Contábil,

Fiscal e Pessoal

Cadeira de rodas anfíbia permite que pessoas
com deficiência entrem no mar

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC 15210-BA

Rua Santo Antônio, 21 / 1º Andar / Fone: (71) 3601-2089 - Candeias-Bahia

Abertura de Empresas
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Com o título “Obtivemos melhores resultados em 2017” (Fatos e
Dados 15/03/2018) em seu site, a Petrobras informa os resulta-
dos de 2017.
“Obtivemos um resultado negativo de R$ 466 milhões em 2017,
mas mantivemos a tendência de recuperação de nossos resulta-
dos operacionais e registramos o menor prejuízo dos últimos
quatro anos”

Mais à frente nós vamos verificar que dizer que existe uma
“tendência de recuperação de nossos resultados operacionais” é
uma mentira, e que o fato de ser registrado o “menor prejuízo
dos últimos quatro anos” ocorreu porque em 2017 foi também
registrado o menor “impairment” dos últimos quatro anos.

Petrobras - Impairments R$ bilhões
2014       2015       2016       2017
44,64     47,68      20,30        3,9
Assim fica fácil ter o menor prejuízo.

A informação continua : “Teríamos alcançado um lucro
líquido de R$ 7,089 bilhões, mas despesas extraordinárias, es-
pecialmente o acordo de R$ 11,198 bilhões para encerramento
da ação coletiva de investidores nos Estados Unidos (Class Ac-
tion) e a adesão a programas de regularização de débitos fede-
rais, que somaram R$ 10,433 bilhões tiveram impacto signifi-
cativo no resultado”.

É preciso lembrar que mesmo um eventual lucro liquido
de R$ 7,089 bilhões não ocorreria se não tivessem sido feitos lan-
çamentos extraordinários positivos, como o lucro contábil de R$
6,3 bilhões da absurda venda da NTS e o registro, pela primeira
vez, de uma reversão de impairment no valor de R$ 3 bilhões.
Dependendo da evolução de alguns fatores (preço do barril, câm-
bio e taxa de juros) este tipo de reversão poderá ocorrer até em
maiores volumes nos próximos exercícios.

O acordo com investidores americanos (fundos abutres)
foi uma vergonha. Contestado por muitos especialistas e inclusi-
ve motivo de nota por parte da Associação dos Engenheiros da
Petrobras – AEPET.
http://www.aepet.org.br/w3/index.php/artigos/noticias-em-

destaque/item/1200-nota-da-aepet-sobre-acordo-de-pagamen-
to-de-us-2-95-bilhoes-aos-acionistas-dos-eua Segue-se a
palavra de Pedro Parent; “Estamos numa trajetória consistente
de recuperação, seguindo à risca o que nos propusemos no nos-
so plano de negócios. Os maiores impactos no balanço 2017 re-
fletem despesas não recorrentes que reduzem incertezas e ris-
cos em relação ao futuro da companhia”

Nâo vemos virtude em seguir um plano de negócios que
prevê venda de ativos preciosos para aumentar saldo de caixa,
como fica bem demonstrado no artigo anexo. h t t p : / /
www.aepet.org.br/w3/index.php/artigos/noticias-em-destaque/
item/1438-tolice-supor-que-os-petroleiros-sao-tolos

O acordo com os fundos abutres americanos aumentou as
incertezas e os riscos em relação ao futuro da companhia. Tudo

Balanço de 2017 mostra como
estão destruindo a Petrobrás

Por Cláudio Oliveira

Publicado na edição de 19 de março do Boletim  da AEPET

Cláudio da Costa Oliveira é Economista da Petrobras aposentado

lamentável.
Até este ponto o Fatos e Dados procurou esconder a reali-

dade da companhia analisando apenas os efeitos de “gastos ex-
traordinários” e “despesas não recorrentes” fugindo dos núme-
ros que realmente precisam ser avaliados.

Surge então uma informação que mostra a clara intensão
de ludibriar o entendimento do leitor : o fluxo de caixa livre.

O Fatos e Dados explica : “O fluxo de caixa livre foi positi-
vo pelo décimo primeiro trimestre consecutivo, alcançando R$
44,064 bilhões, um volume 6% superior ao ano anterior”
O fluxo de caixa livre é calculado da seguinte forma :

Fluxo de Caixa Livre = GOC* – Investimentos
(*) GOC = Geração Operacional de Caixa . É o recurso que

sobra depois de cobertos todos os custos e despesas da empresa.
É o caixa para cobrir investimentos e amortizar a dívida.

Portanto o fluxo de caixa livre pode ser aumentado com o
crescimento da Geração Operacional de Caixa , o que é um fato
positivo, ou com a redução dos investimentos, o que , no caso da
Petrobras, é um fato negativo.

No caso, infelizmente, o que ocorreu foi uma queda nos
investimentos. Atualmente a Petrobras não investe nem para
delimitar as reservas existentes conforme denunciou o geólogo
Luciano Seixas:

https://petronoticias.com.br/archives/109222
A delimitação das reservas possibilitaria a contabilização

das mesmas aumentando o valor do patrimônio da companhia.
Tudo indica que não há interesse em aumentar o valor patrimo-
nial da empresa já que o interesse é vende-la e pelo menor preço
possível.

Mas o número realmente importante de ser analisado, e
foi escondido, é a Geração Operacional de Caixa - GOC.

Por que esconderam ? Muito simples, mesmo tendo havi-
do um aumento de 24% no preço internacional do petróleo, a
GOC da Petrobras que em 2016 foi de R$ 89,71 bilhões caiu para
R$ 86,67 bilhões em 2017.

Isto mostra a deterioração dos resultados naquilo que é
mais relevante.

Se olharmos os resultados de todas as grandes petroleiras
do mundo vamos verificar um substancial incremento na GOC
em 2017, consequência direta do aumento no preço do barril. A
GOC da Exxon cresceu 36% e da Total 27%. A Shell além do pre-
ço do barril teve o efeito da compra da BG e sua GOC cresceu
73%.

O preço internacional do petróleo teve a seguinte
evolução nos últimos anos :

US$/barril
2015      2016      2017
52,46     43,69    54,27

A atual administração, com muita pompa midiática, lan-
çou uma nova política de preços prometendo equiparação com

os preços internacionais e a recuperação do market share da
empresa.

Memórias de cálculo de como os preços estão sendo esta-
belecidos nunca foram apresentadas, e os resultados tem sido
adversos para a companhia.

Das duas uma : ou eles estão agindo de má fé, benefician-
do deliberadamente concorrentes (Ipiranga e Shell) e refinarias
americanas, ou não são competentes para estabelecer uma polí-
tica comercial adequada para uma empresa como a Petrobras,
num país como o Brasil.

O fato é que os reflexos da nova política de preços deveri-
am se fazer sentir primeiramente da receita da companhia :

Petrobras - Receita liquida R$ bilhões
2015       2016       2017
321,64   282,59    283,70

Podemos verificar que isto não aconteceu, pelo contrário.
Mesmo com produção menor e preço do barril menor a receita
em 2015 foi 13% maior .

O efeito negativo aparece também no Lucro Bruto ( Recei-
ta Liquida – Custo dos Produtos Vendidos), que é o mais impor-
tante indicador do desempenho operacional da empresa :

Petrobras - Lucro bruto R$ bilhões
2015       2016       2017
98,57     89,98       91,60

Mais uma vez vemos o resultado deteriorado.
Verifica-se portanto que não está havendo nenhuma “re-

cuperação” como tenta fazer crer a empresa num relato falacioso
e inconsistente. Pelo contrário, o objetivo da atual administra-
ção, retratado no seu Plano de Negócios, é enfraquecer a Petro-
bras, destruindo rapidamente tudo o que foi construído , com
muito esforço, nas últimas décadas.
O QUE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO DA PETROBRAS TENTA
ESCONDER DOS PETROLEIROS E DA SOCIEDADE BRASILEI-
RA ?

Dois fatores são decisivos para as quedas de receita, lucro
bruto e geração operacional de caixa da companhia.
a) Venda de ativos altamente lucrativos, feita de maneira crimi-
nosa , irresponsável e sem nenhuma necessidade.
b) Uma política de preços que entrega o mercado brasileiro para
os concorrentes ( Ipiranga e Shell ), coloca nossas refinarias na
ociosidade, transferindo empregos, renda, impostos e lucros para
os EUA.

O que está ocorrendo na Petrobras é uma atrocidade sem
precedente. É preciso uma reação da sociedade brasileira e suas
instituições. É necessária uma reação dos petroleiros, incluindo
gerencias, e seus sindicatos.

Curso de metodologia do
ensino das Artes Integradas

Total de carga horária do Curso: 130 horas

Inscrições abertas pré requisito: ensino médio completo

Fonte: Ascom

CECART

O curso será produzido por O
CECART com a finalidade de
capacitar arte-educadores
empíricos e professores de lin-
guagens específicas para for-
talecer a práxis através do en-
sino das artes integradas. Iní-
cio  das aulas no dia 14 de abril
às 8 horas  na sede do CE-
CART.

Endereço: Rua Castelar
Sampaio, 25- bairro São Ro-
que, São9 Sebastião do Passé-
Bahia. CEP 43850-000.
A Primeira edição do MEAI-
Metodologia do Ensino das
Artes Integradas acontecerá
em 2018, com carga horária
distribuídas em 08 encontros
mensais sempre aos sábados
e domingos. O curso terá a
coordenação da mestra em
Crítica Cultural Cátia Garcez
e as aulas serão ministradas
por professores graduados e
ou licenciados em cada área
especifica de teatro, dança,
música e Artes plásticas.

  O Público alvo deste
curso são artistas, professores

e pessoas
interessadas na arte-educa-
ção e que desejam desenvol-
ver a prática do ensino da
música, do teatro, da dança,
das artes plásticas de forma
mais  integrada e interdiscipli-
nar. Para obter o certificado
do curso o aluno deverá ter
frequência mínima de 75% nas
aulas e ter cumprido o estágio.

O custo do Curso
será de nove parcelas de
R$150,00 (cento e cinquenta
reais), com 10% de desconto
para  pagamento a vista em
cada parcela. Para efetuar a
matrícula o interessado deve-
rá preencher a ficha de inscri-
ção em anexo e encaminhar
para o e-mail:
o.cecart@hotmail.com junta-
mente com o comprovante de
transferência bancária no va-
lor de 135,00 (Cento e trinta e
cinco reais). No caso de paga-
mento com cartão o interessa-
do deve se dirigir à sede do
CECART para efetuar a matrí-
cula. Confira as datas dos en-

contros presenciais para 2018:

14 e 15 de abril- Mo-
dulo I- História da Arte;
Didática geral; Metodolo-
gia do Ensino do Teatro.

12 e 13 de maio- Mó-
dulo II - Metodologia do
Ensino d Dança; Artes In-
tegradas I02 e 03 de junho-
Módulo III -Metodologia
do Ensino da Música 07 e
08 de julho- Módulo IV -
Metodologia do Ensino das
Artes plásticas 04 e 05 de
agosto (...)     14 e 15 de se-
tembro (...) 06 e 07 de ou-
tubro (...)   09 e10 de no-
vembro (...)  08 de dezem-
bro (encerramento)
Informações Cátia Garcez
Tel.:(71)99120-7533 (zap)
Email:catiagarcez@hotmail.com
o.cecart@hotmail.com

Titular da SESP visita a redação
do jornal O Candeeiro

O vereador licenciado, Valdir
Cruz, atual secretário de Ser-
viços Públicos da Prefeitura de
Candeias, que deverá deixar o
cargo nos próximos dias para
voltar à Câmara Municipal e
concorrer a uma vaga na As-
sembleia Legislativa da Bahia,
fez uma visita de cortesia à
redação do nosso jornal O
Candeeiro.

Na oportunidade, o secre-
tário Valdir Cruz falou da sua
satisfação em poder de dado
a sua contribuição para a ad-
ministração do prefeito Pita-
goras Ibiapina. “Quando rece-
bi o convite do prefeito, con-
sultei alguns amigos e corre-
ligionários para saber o que
eles achavam de eu deixar a

Câmara de Vereadores para
assumir uma Secretaria. To-
dos foram unânimes em dizer
que eu poderia contribuir com
o município, pois eles me co-
nheciam e sabiam da minha
capacidade de trabalho. Por
isso, aceitei o convite e espero
que tenha atendido as expec-
tativas tanto do prefeito,
quanto da população de Can-
deias”, declarou o vereador li-
cenciado Valdir Cruz.

Deputado Estadual
Convencido por vários

amigos e por algumas lideran-
ças comunitárias, o vereador
Valdir Cruz resolveu se candi-
datar a deputado estadual nas
próximas eleições. “Acho que

Candeias e nossa região é ca-
rente de representantes tanto
no Congresso Nacional quan-
to aqui na Assembleia Legis-
lativa e para atender a algu-
mas solicitações de amigos,
estou colocando o meu nome
como candidato a deputado
estadual. Temos certeza que a
população de Candeias aceita-
rá a nossa candidatura e nos
apoiará para representa-la no
Parlamento do Estado”, co-
mentou o atual titular da Se-
cretaria de Serviços Públicos.

Valdir Cruz está cumprin-
do o seu segundo mandato na
Câmara Municipal de Candei-
as e nas últimas eleiçoes foi o
quinto vereador mais votado,
obtendo 1.075 votos, espalha-
dos pelos quatro cantos da ci-
dade, apesar de ter a sua base
eleitoral no distrito de Passa-
gem dos Teixeira, onde teve
cerca de 50 por cento dos vo-
tos locais.

Com o retorno de Valdir
Cruz à Camara Municipal nos
próximos dias, a vereadora
Marivalda Silva, primeira su-
plente que assumiu a vaga,
devera voltar a ocupar uma
Secretaria na administração
do prefeito Dr. Pitagoras, pelo
menos isso é que se comenta
nos bastidores políticos.

O prefeito Pitagoras Ibiapina
assinou no último dia 23 de
março, com a CONDER, o ter-
mo de cooperação técnica
para a realização do georrefe-
renciamento no município de

Candeias, que a partir de ago-
ra passa a integrar e atualizar
os dados de logradouros, limi-
te de bairros, dentre outros, ao
INFORMS -  Sistema de Infor-
mações Geográficas Urbanas
do Estado da Bahia.
Também serão feitos o mape-
amento com informações físi-
cas, demográficas, geográfi-
cas, topográficas e de infraes-
trutura de todo o município.

Segundo o prefeito, com
georreferenciamento o muni-
cípio passa a ter importante
banco de dados, com informa-
ções em tempo real para iden-

tificar os mais diversos proble-
mas, possibilitando as condi-
ções para possíveis soluções.

Já o secretário de Planeja-
mento da Prefeitura, Robson
Santana, salientou que com a
implantação do georrefencia-
mento do município, Candei-
as entrará definitivamente no
Mapa Legal.

Representaram a Conder
no ato de assinatura do con-
vênio, o superintendente do
órgão, Fernando Cabussu e o
subcoordenador de cartogra-
fia e geodésica, Paulo De Tar-
so.

Prefeito assina
Termo de
Cooperação
Técnica com a

CONDER

Desde o último dia 05 de mar-
ço, os beneficiários do Progra-
ma de Apoio Financeiro ao
Universitário - PROUNIFAS
precisaram realizar atualiza-
ção cadastral para que não
perderem o auxílio financeiro
da “Bolsa Universitária”. A

Beneficiários da
Bolsa
Universitária
precisam realizar
atualização para
não perderem o

benefício

Fonte: Ascom

Secult/PMSFC

Os universitários constan-
tes na lista de convocação de-
verão apresentar comprovan-
te de quitação financeira rela-
tivo ao semestre anterior, de-
claração de frequência acadê-
mica emitida pela instituição
de ensino, histórico acadêmi-
co, os três últimos compro-
vantes de renda e o Termo de
Compromisso assinado.

Caso o estudante não apre-
sente a documentação no pe-
ríodo estipulado ficará auto-
maticamente excluído do pro-
grama, conforme Art. 8º, in-
ciso II da Lei Municipal 296/
2013.

medida visa cumprir o dispos-
to no Art. 6º da Lei Municipal
Nº 296/2013.

A fim de que se cumpra a
determinação da lei, a Secre-
taria Municipal da Educação
– SEDUC, através do Progra-
ma de Apoio ao Universitário
– PROUNIFAS, vem convo-
cando os estudantes contem-
plados para realização de atu-
alização cadastral, referente
ao semestre 2018.1. O proce-
dimento já aconteceu nos dias
05 e 06, e segue também dias
08, 09 e 12 de março, das 08h
às 14h, na sede do programa,
localizada na Rua Antônio
Santana Portugal, s/n, sede,
São Francisco do Conde.

O secretário Valdir Cruz vai deixar a SESP
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A hipocrisia da
utopia comunista

Por Rildo Silva

Denominação do sistema político, econômico e social. Estes
são os pilares da ideologia comunista. Um sistema opressor
que norteia principalmente os partidos de esquerda e que
vem sendo combatido em todo o planeta. A liberdade de
expressão, a livre iniciativa e a concorrência são banidas em
favor de um grupo que se perpetua no poder.

A ideologia comunista nasce com Karl Marx (1818/
1883) que defendeu o pseudo sistema político-
socioeconômico, como salvador da desigualdade social e que
supostamente promoveria uma sociedade igualitária.

Neste sistema não haveria classes sociais e a sociedade
seria apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de
produção. No mundo moderno, a realidade é outra, e o
comunismo idealizado por Karl Marx fracassa como sistema
econômico e de governo. Os poucos países que ainda o
adotam são alvos de pressões internacionais e o seu povo
sofre e é infeliz.

É evidente que ser o humano possui modo e gosto
diferentes, demandas diversas e pensamentos infinitos. Não
seria um governo comunista a impor e controlar o
comportamento, o consumo, as necessidades individuais, e
os meios de produção da humanidade.  No sistema
comunista cabe ao governo decidir o que o indivíduo pode
ou não pode consumir. Em alguns países até o uso da internet
é controlado pelo ditador. Quem se opor ao sistema é
perseguido e em alguns casos, é expulso do país.

A Constituição da República Federativa do Brasil
determina no artigo 5 que todos são iguais perante a Lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a
inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, à segurança e
a propriedade.

A ideologia comunista imposta por Karl Marx supõe
banir toda propriedade privada e o Estado seria dono
absoluto de todas as terras. O homem seria um empregado
sem direito a bens econômicos. O Estado ditador definiria o
que ele deve ou não deve usufruir durante a sua existência.

No Brasil, as manifestações políticas de alas
esquerdistas que impõe a bandeira vermelha escondem a
verdadeira face do sistema comunista. Uma lavagem cerebral
tenta mostrar o comunismo como um sistema ideal e
próspero. Mas na verdade, os comunistas pregam a
desordem, a baderna, o quebra-quebra e bate de frente
contra todos as pessoas contrárias a essa ideologia política e
econômica. Nesta mesma linha de pensamento, senadores,
deputados estaduais e federais que defende o sistema
comunista no país, se contradiz em atos e palavras. Os nobres
políticos usufruem abertamente dos benefícios do
capitalismo e possuem mansões de alto luxo, fazem compram
em Paris, compram carros importados, usam celulares de
alta tecnologia e frequentam restaurantes de alto nível.

No período eleitoral, os comunistas querem de todas
as formas induzir o eleitor a acreditar neste sistema, como
se fosse a solução de todos os problemas da sociedade
brasileira. A arrogância é a marca registrada dos
esquerdistas. Não há diálogo e a foice impera em todos os
sentidos. A liberdade de opinião é banida. Aqueles que se
oporem a ideologia são perseguidos e taxados como inimigos
da nação.

De fato, a história comprova que esse sistema é uma
utopia e os países que tentaram implantá-lo, desistiram em
menos de um século. Os que ainda persistem neste sonho,
passam por  sérios problemas. A Venezuela que se diz
socialista, adota um comunismo dissimulado, e é um
exemplo claro deste sistema. É lamentável a situação do povo
venezuelano, que foge desesperado  para o Brasil em busca
de condições melhores de sobrevivência.

A população brasileira não se deve levar por falsas
promessas diante da crise política e institucional impetrada
no país. Cabe ao eleitor formar uma opinião consistente e
contribuir para a construção de um Brasil melhor e digno.

Rildo Silva é Bacharel em Ciências Econômicas

 pela Universidade Católica do Salvador

LBV entrega kits
de materiais
pedagógicos para
crianças de Uauá

Fonte: Ascom/LBV

Foto: Arquivo

Dezenas de crianças carentes de Uauá, no setão baia-
no,  receberam os kites pedagógicos da LBV

A 0Legião da Boa Vontade
(LBV) entregará nos dias 20 e
21 de março, 350 kits de ma-
terial pedagógico para as cri-
anças de comunidades caren-
tes de Uauá. A ação é resulta-
do da Campanha Criança
Nota 10 — Proteger a infân-
cia é acreditar no futuro! a
qual teve o apoio de voluntá-
rios, colaboradores e, princi-
palmente, da população, con-
vertendo-se em uma grande
mobilização social.

Iniciativa tem por objetivo incentivar a

educação e combater a evasão escolar. Em

todo o Brasil, serão beneficiados mais de

22 mil estudantes provenientes de famílias

de baixa renda

Fonte:Ascom/Secult/GOVBA

Foto: Carol Garcia

As ruas da cidade se encheram de arte e cores, dando uma beleza poética

O objetivo da iniciativa é
apoiar os pais que não tem re-
cursos para a compra do ma-
terial escolar, além de comba-
ter o analfabetismo e incenti-
var a educação. De acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil tem 11,8 mi-
lhões de analfabetos. A região
Nordeste registra o maior per-
centual de analfabetismo
(14,8%), número quase quatro
vezes maior do que as taxas

estimadas para o Sudeste
(3,8%) e para o Sul do país
(3,6%).

Em todo o Brasil, a LBV
beneficiou mais de 22 mil es-
tudantes de 90 municípios,
nas cinco regiões do país. Os
kits são compostos de acordo

com a faixa etária e contêm
itens como estojo, lápis preto
e de cor, canetas, apontador,
borrachas, tesoura, tubos e
cola, tinta guache, cadernos,
mochila, régua, entre outros.

Mercado Cultural recebe a
segunda edição do Youtube

No último dia 18 de março,
aconteceu em Candeias o se-
gundo encontro anual de In-
fluenciadores Digitais da cida-
de. O evento contou com mos-
tra de vídeos, palestras, músi-
ca ao vivo e um bate-papo com
Youtubers e influenciadores
digitais do município. O obje-
tivo é discutir as principais
tendências do setor, promo-

vendo um espaço para troca
de experiências e interação
entre os produtores de con-
teúdo virtual e o público.

O evento faz parte do
calendário cultural do muni-
cípio e é uma realização da
Prefeitura Municipal de Can-
deias através das Secretarias
de Cultura e Juventude do
município.

Em São Francisco do
Conde, o Projeto Essa Viola
dá Samba inaugura a Sala

São Francisco
do Conde
inaugura Sala
Zé de Lelinha

Zé de Lelinha, um espaço
cultural destinado à
preservação da memória
deste lendário violeiro da
viola machete, instrumento
singular do samba chula
(uma das vertentes da
samba de roda).
Na sala, que foi inaugurada
no dia 10 de março, além de
objetos pessoais do mestre
Zé de Lelinha, será possível

encontrar também aulas de
viola machete, oficinas de
Samba Chula, vídeos,
fotografias, filmes, CDs,
livros, dissertações, áudios
raros e o melhor do samba
de viola do Recôncavo
Baiano.
A entrega do espaço a
comunidade franciscana,
que ficará no Casarão das
Artes, na Rua Ministro

Bulcão Viana, teve a
participação do Samba
Chula Mirim Flores da
Pitangueira e a entrada é
gratuita.
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Leia, anuncie e

divulgue

Candeias recebe 4ª edição do Festival de
Graffiti Bahia de Todas as Cores (BTC)

Entre os dias 22 e 25, a arte
de rua mostrou sua diversida-
de de cores e ganhou vida
nova no município de Candei-
as, na Região Metropolitana
de Salvador (RMS). Na quar-
ta edição, o Festival de Graffi-
ti Bahia de Todas as Cores
(BTC) tem o apoio financeiro
do Governo do Estado. O fes-
tival reuniu mais de 100 artis-
tas locais, nacionais e interna-
cionais, em atividades forma-
tivas, socioculturais e artísti-
cas, com o intuito de levar a
democrática arte urbana para
a região, proporcionando o
embelezamento da paisagem
urbana.

Com a característica de um
evento itinerante, o BTC ocu-

pou um extenso muro e diver-
sos lugares de Candeias, refor-
çando a ideia do espaço públi-
co como um local de encon-
tros, saberes e trocas. O BTC
faz parte das comemorações
de 60 anos de Candeias, cujo
lema é ‘Candeias 60 anos, uma
senhora cidade’. O evento foi
contemplado no Edital Seto-
rial de Artes Visuais - Suplen-
tes 2016, da Fundação Cultu-
ral do Estado (Funceb), por
meio do Fundo de Cultura
(FCBA). 

O BTC terá o tema ‘A Arte
que ilumina a Cidade’, um
convite à apreciação da cultu-
ra local e à valorização dos
patrimônios materiais e ima-
teriais da cidade. Colorido e

inspirador, o graffiti ocupa os
espaços revelando-se como
uma arte democrática que
busca alcançar toda a popula-
ção. 

Por isso, ‘A Arte que ilumi-
na a Cidade’ é uma forma de
se entender que a cidade é fei-
ta pelas pessoas que nela in-
teragem e convivem e que por
ela se expressam, através de
intervenções urbanas, dialo-
gando com diferentes comuni-
dades, provocando os sentidos
e despertando novos olhares.
O evento também pretende
afirmar a relevância do graffi-
ti para a construção de novas
visões sobre a cidade, ampli-
ando debates sobre a impor-
tância da existência dos festi-

vais de graffiti no território
brasileiro.

Programação 
Com ampla programação

de atividades, o BTC 2018 tem
a abertura agendada para
quinta-feira (22), às 19h, com
entrada franca, na Secretaria
de Cultura de Candeias. Na
ocasião, o historiador local
Jair Cardoso apresentou um
pouco da história de Candei-
as. Em seguida, ocorre a en-
trega e assinatura dos certifi-
cados do Curso Graffiti Can-
deias (CGC), que resulta na
formação da Crew Graffiti
Candeias, formada por jovens
da região. 

Na sequência teve início a
mesa-redonda Festivais de
Graffiti no Brasil - Conquistas
e Desafios.O debate reuniu
artistas nacionais responsá-
veis pela organização de gran-
des festivais de graffiti no Bra-
sil, de diversas regiões, entre
eles a pernambucana Rebeca,
responsável pelo Recifusion; o
mineiro Tenxu, responsável
pelo evento Purencontro; a
fluminense Mika, responsável
pelo evento Cores e Valores; o
curitibano Devis, responsável
pelo evento Street of Styles; o
sergipano Korea, responsável
pelo Aracaju Graffiti Encon-
tro; e Diogo Galvão represen-
tando o BTC. 

A mesa terá a mediação da
grafiteira Chermie, que tam-
bém faz parte da organização
do BTC.
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