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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O jornal O Candeeiro já está
iluminando também na
web. Mantendo sua luz ace-
sa, o periódico mais lido da
região metropolitana e re-
côncavo baiano está dispo-
nível na rede mundial de
computadores, para ser
acessado em qualquer lugar
do mundo, a um click de dis-
tância.

Mantendo a fidelidade
com a verdade e a ética, O

Candeeiro migrou para a In-
ternet, antenado com a tec-
nologia e se aproximando
cada vez mais de seu públi-
co. Navegue nessa nova ex-
periência, com a confiança
de quem tem mais de uma
dezena de anos  noticiando,
comentando e divulgando o
que acontece de importante
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 con-
solida entre os meios de co-
municação mais  respeita-
dos da Bahia. Antes de acre-
ditar em fakenews , leia o
Candeeiro e fique a par da re-
alidade.

O Candeeiro

está na web!

jornalocandeeiro.com.br
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Prefeitura de SCF inaugurou nova ala
obstétrica no Hospital e Unidade de
Saúde da Família do Centro II
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A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secreta-
ria Municipal da Saúde –
SESAU, entregou a comunida-
de franciscana dois novos e
importantes equipamentos de
saúde que vão garantir um
atendimento melhor e mais
humanizado aos franciscanos.

A cidade passou  a contar
com uma nova ala
obstétrica no Hospital Docen-
te Assistencial Célia Almeida
Lima, que ofertará as gestan-
tes um ambiente mais acolhe-
dor e com mais cuidado e res-
peito ao processo natural do
parto.

O prefeito de São Francisco do Conde, Evandro
Almeida, entregou os novos equipamentos

Jair Bolsonaro é eleito o
novo presidente do Brasil

O presidente eleito Jair Bolso-
naro (PSL) obteve 55,13% dos
votos válidos, conquistando
57.796.986 votos, números
que as pesquisas mostravam
na reta final a campanha, mes-
mo com a expectativa dos pe-
tistas de reverter o quadro de
última hora, o que não acon-
teceu.

Bolsonaro venceu no Acre,
no Amapá, no Amazonas, no
Distrito Federal, no Espírito
Santo, em Goiás, no Mato
Grosso, no Mato Grosso do
Sul, em Minas Gerais, no Pa-
raná, no Rio Grande do Sul, no
Rio de Janeiro, em Rondônia,
em Roraima, em Santa Cata-
rina e em São Paulo.

Haddad venceu em Alago-
as, na Bahia, no Ceará, no
Maranhão, na Paraíba, em
Pernambuco, no Piauí, no Rio
Grande do Norte, no Sergipe,
no Pará e no Tocantins. As
maiores vantagens foram re-
gistradas no Piauí (77,05%),
no Maranhão (73,26%), na
Bahia (72,69%) e no Sergipe
(67,54%).

Templo da Boa Vontade
completa 29 anos com
eventos destinados à família

Em 21 de outubro, o Templo
da Boa Vontade (TBV),

localizado em Brasília/DF,
completará o 29º aniversário

O TBV é muito  visitado
de Brasília

O presiente do SISEMC, Juscelino Santos, debateu com
os servidores as  questões do Precatório do Fundef

SISEMC promove
Assembleia Geral

O Sindicato dos Servidores do
Município e Candeias – SISE-
MC, promoveu no último dia
19 de outubro, no Ginásio de
Esportes José Cardoso dos
Santos, uma grande assem-
bleia geral para deliberar so-
bre os próximos passos a se-
rem dados com relação ao im-
passe entre a Prefeitura e o
Sindicato, no que diz respeito

a utilização dos recursos do
precatório do Fundef.
De acordo com o presidente
do SISEMC, Juscelino dos
Santos, o prefeito Pitagoras
Ibiapina, está irredutível e não
quer pagar o que, segundo o
presidente, é um direito dos
professores e demais servido-
res da educação.
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CRISES DE ANSIEDADE

A n s i e d a d e ,
numa lingua-
gem popular,
significa estar à
frente de algo;
ou seja, é quan-
do o indivíduo
passa a vivenci-
ar antecipada-
mente uma si-

tuação que nem sabe se vai ser con-
cretizada, ou quando começa a so-
frer por um problema sem nenhu-
ma garantia de que ele vai ocorrer.
Isso significa que a pessoa deixa de
viver o presente em prol de um fu-
turo que talvez nem aconteça.

Mas geralmente o indivíduo
não tem controle sobre essas emo-
ções, e nem sabe a origem desses
sintomas psíquicos. É importante
frisar que o ser humano frequen-
temente vivencia episódios de an-
siedade durante o curso de sua
vida, mas o excesso pode causar até
mesmo um transtorno de ansieda-
de ou síndrome do pânico, deven-
do ao mesmo buscar ajuda profis-
sional.

No entanto, em nosso mundo
repleto de pressões e cobranças
(externas e internas), ainda somos
bombardeados de informações so-
bre o terror, guerras, assassinatos
e crimes variados reforçando nos-
sos medos e impedindo-nos de

aproveitar a vida em função des-
ses temores. A violência sempre fez
parte da humanidade, mas talvez
nem seja o número da criminali-
dade que esteja aumentando, e sim
a quantidade de informações vei-
culadas sobre ela.

Essas inúmeras informações
certamente contribuem para au-
mentar nossa sensação de insegu-
rança, ansiedade e até mesmo pâ-
nico; porém se analisarmos com
cautela iremos perceber que na
verdade não é bem assim. Atual-
mente morrem mais pessoas por
suicídio do que pela guerra ou atos
terroristas. Em 2012, por exemplo,
morreram no mundo inteiro 56
milhões pessoas, das quais 620 mil
foram devido à violência, 800 mil
por suicídio e 1,5 milhão por causa
da diabetes. Ou seja, morreram
mais pessoas por falta de cuidado
com a saúde do que por assassina-
to e suicídio.

Geralmente o ser humano ten-
de a valorizar mais os defeitos que
as qualidades, e se impressionar
mais com aspetos negativos do que
os positivos. Por isso, a sensação
constante de que o mundo é peri-
goso demais para se viver. Obvia-
mente que em um dia muitas pes-
soas matam, mas sem dúvida exis-
tem outras bilhões que dormem
tranquilamente sem agredir nin-

guém. Sempre haverá assassinos
pedófilos, por exemplo, mas tam-
bém podemos contar com bilhões
que não concordam em violentar
crianças. Portanto, no mundo,
existem infinitamente mais pesso-
as boas do que más.

O mesmo pode-se dizer em re-
lação aos acidentes aéreos. Quan-
do um avião comercial cai é algo
tão raro que imediatamente é no-
ticiado pelo jornal, mas muitas
pessoas tendem a generalizar o
episódio como se o avião fosse um
meio transporte inseguro. Muito
pelo contrário: em 2017, por exem-
plo, houve milhões de voos em
todo o mundo, e apenas dez aci-
dentes ocorreram– nenhum deles
foi um voo comercial. Enquanto
que no mesmo período 1,3 milhões
de pessoas morreram nas estradas
de todo o mundo.

Ninguém está imune à ansieda-
de, porque ela é um problema real;
mas também não podemos alimen-
tar essas sensações deixando-nos
impressionar pelos aspectos nega-
tivos que a vida nos oferece. As ad-
versidades fazem parte da vida,
mas é importante também que co-
mecemos a valorizar os indicado-
res positivos dela, assim como um
relacionamento não pode ser ca-
racterizado pelas discussões e sim
pela coleção de momentos vividos
em harmonia. Mas, infelizmente,
como dizia Shakespeare, ainda so-
fremos demais pelo pouco que nos
falta e alegramo-nos pouco pelo
muito que temos.

SAÚDE MENTAL E ESPIRITUALIDADE

Importante
estudo do
Instituto de
Psiquiatria
(IPq) do
Hospital das
Clínicas da
Faculdade de
Medicina da
USP, deno-
m i n a d o

“Transtornos mentais em megaci-
dades”, apontou que 30% dos ca-
sos investigados de moradores da
capital paulista e região metropo-
litana apresentaram algum tipo de
transtorno psiquiátrico nos 12 me-
ses anteriores à entrevista. Expres-
sivo número que merece a atenção
de todos.

Todavia, outra perspectiva nos
leva a considerar que parte dessas
ocorrências pode estar erronea-
mente catalogada como distúrbio.
Há de se verificar também o con-
junto de naturais manifestações de
uma sensitividade espiritual mal-
conduzida, necessitada de equilí-
brio e de orientação específica.

O programa Conexão Jesus, da
Boa Vontade TV (Oi TV — Canal
212 — e Net Brasil/Claro TV — Ca-
nal 196), conversou com um espe-
cialista no assunto. Trata-se do dr.
Júlio Peres, psicólogo clínico, dou-

tor em Neurociências e Comporta-
mento pelo Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo
(USP), com pós-doutorado no Cen-
tro para a Espiritualidade e a Men-
te da Universidade da Pensilvânia/
EUA e pós-doutorado em radiolo-
gia clínica pela Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp). Decla-
rou ele aos telespectadores: “Há
uma linha de pesquisa muito im-
portante — e nós gostamos muito
desse tema, estamos trabalhando
nesse sentido — que visa justa-
mente ao diagnóstico diferencial
entre uma crise espiritual envol-
vendo mediunidade, a conexão
com Espíritos, Espiritualidade, e
um episódio psicótico, um trans-
torno psiquiátrico. É muito impor-
tante que possamos reconhecer
que uma condição é distinta da
outra, porque, se o indivíduo esti-
ver tendo uma manifestação me-
diúnica, uma crise espiritual, não
necessariamente ele manifestará
um episódio psicótico, psiquiátri-
co. No entanto, se for medicado
nessas condições, ele pode criar
uma história, uma linha de futuro
psiquiátrica. Contudo, se o indiví-
duo estiver de fato tendo um epi-
sódio psicótico e não for medica-
do, o sofrimento se exacerba. En-
tão, é fundamental que nós, pro-

fissionais da saúde, identifique-
mos quais são os diferenciais para
esse diagnóstico”.

Essas palavras nos fazem lem-
brar o testemunho do dr. Adolfo
Bezerra de Menezes Cavalcanti
(1831-1900), ilustre médico que no
século 19 escreveu A loucura sob
novo prisma (estudo psíquico-fisi-
ológico), pondo em evidência os
casos em que determinadas pato-
logias mentais teriam causa espi-
ritual de ordem inferior, requeren-
do, portanto, uma abordagem dis-
tinta: “Meu plano é determinar a
natureza especial da loucura sem
lesão cerebral — estabelecer as
bases de um diagnóstico diferen-
cial de uma para outra espécie —
e oferecer os meios curativos des-
te gênero desconhecido de loucu-
ra”.

Observa-se assim que a maté-
ria (aliada à Espiritualidade) é ver-
dadeiramente digna de pesquisas
cuidadosas e isentas de qualquer
preconceito. Afinal, sabemos que
muito há para ser estudado. No
campo da Neurociência, por exem-
plo, o que não falta são lacunas de
incertezas. E numerosos pacientes
dependem desse esforço, pois po-
dem estar padecendo com terapêu-
ticas radicais quando o caminho é
bem outro.

Reitero o fato que venho alertando
há muito tempo: a Solidariedade
expandiu-se do luminoso campo da
ética e apresenta-se como uma es-
tratégia, de modo que o ser huma-
no possa alcançar a própria sobre-
vivência. À globalização da miséria
contrapomos a globalização da Fra-
ternidade Ecumênica, que espiritu-
aliza a Economia e solidariamente
a disciplina, como forte instrumen-
to de reação ao pseudofatalismo da
pobreza.

Daí o indispensável valor da
Caridade. E observem que não é de
hoje que a tese de que “a Caridade
não resolve nada” tem a defesa de
alguns que atribuem a ela — acre-
ditem — a manutenção do status

quo, em que a pobreza e a miséria
são apenas maquiadas por uma
ineficiente ação assistencialista.

Esse tipo de postura carece,
contudo, de um entendimento do
real papel da Caridade na melho-
ria das condições de vida das po-
pulações. Vale notar, entretanto,
que a defesa da inoperância dela,
mesmo equivocada, chama a aten-
ção para o combate à inércia e à
covardia de muitos que, podendo

auxiliar no incentivo e no cresci-
mento social dos povos, preferem
esquivar-se com parcas e míseras
esmolas. Se bem que, para aquele
que está com fome, toda ajuda é
bem-vinda.

Disse o Profeta Muhammad
(570-632) — “Que a Paz e as bên-
çãos de Deus estejam sobre ele!”:
“Jamais alcançareis a virtude, até
que façais caridade com aquilo
que mais apreciardes. E sabei que,
de toda caridade que fazeis, Allah
bem o sabe”.

A Caridade, aliada à Justiça,
dentro da Verdade, é o combustí-
vel das transformações profundas.
Sua ação é sutil, mas eficaz. A Ca-
ridade é Deus.

Paiva Netto

ERRADICAR A MISÉRIA: UMA QUESTÃO
ECONÔMICA OU DE CONSCIÊNCIA?

Câmara de Candeias publica Decreto Legislativo
Foi publicado no Diário Legislativo da Câmara Municipal de Candeias, na
edição do último dia 23 de outubro, o Decreto nº 136/2018, “que dispõe
sobre a criação da Comissão Especial para apuração de indícios de irregu-
laridades, fraude em licitação e superfaturamento nos contratos nº107/
2017 da Secretaria de Serviços Públicos e o contrato nº 128/2017 da Se-
cretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal de Candeias.

O Decreto Legislativo diz que a Comissão Especial será composta pe-
los vereadores Arnaldo Araújo, Valdir Cruz e Gerson Conceição. Ainda de
acordo com o Decreto, os cargos de Presidente e de Relator serão escolhi-
dos por deliberação dos Membros da Comissão Especial. O prazo para
apuração dos fatos pela da Comissão Especial terá duração de 30 dias.

O Decreto Legislativo foi assinado pelo presidente da Câmara Munici-
pal, vereador Fernando Calmon Oliveira do Nascimento e pelos Secretá-
rios  ad-hoc, Diego Felipe Maia de Queiroz e Edmilson Amaral dos San-
tos.

Pastor Sargento Isidório foi o campeão de votos
Com a espetacular votação de 323.264 votos, o deputado estadual Pastor
Sargento Isidório (AVANTE), filho de Candeias e que faz um grande tra-
balho social na Fundação Dr. Jesus, foi o deputado federal mais votado de
toda a Bahia, tendo quase o dobro dos votos do segundo colocado, Otto
Alencar Filho (PDS), que teve 185.428 votos. Em terceiro lugar ficou o
deputado Bacelar (PODEMOS), votado por 149.274 eleitores.

Além de ser o deputado federal mais votado, o Pastor Sargento Isidó-
rio também elegeu o seu filho, João Isidório, para deputado estadual, com
mais de 110 mil votos.

Em Candeias, a candidata mais votada foi ex-prefeita Tonha Maga-
lhães (DEM) que teve 12.024 votos para deputada federal, seguida do de-
putado Pastor Pastor Isidorio, que teve 9.965 votos e Carlos Martins (PT),
que foi o terceiro mais votado, com 3.448 votos.

Veja a relação dos 39 deputados federais que vão representar a
Bahia na Câmara dos deputados nos próximos quatro anos.
Pastor Sargento Isidório (Avante), Otto Alencar Filho (PSD), Bacelar (Po-
demos); Prof. Dayane Pimentel (PSL), Jorge Solla (PT), Afonso Florence
(PT), Zé Neto (PT), Antônio Brito (PSD), Alice Portugal (PCdoB), Luiz
Caetano (PT), Waldenor Pereira (PT), Valmir Assunção (PT), Ronaldo
Carleto (PP), Josias Gomes (PT), Marcelo Nilo (PSB), Daniel Almeida
(PCdoB), Cacá Leão (PP), Sérgio Brito (PSD), Lídice da Mata (PSB), Clau-
dio Cajado (PP), Elmar Nascimento (DEM), Adolfo Viana (PSDB), Mário
Negromonte Jr. (PP), Nelson Pelegrino (PT), José Nunes (PSD), Marcio
Marinho (PRB), Felix Mendonça (PDT), Arthur Maia (DEM)
João Bacelar (PR), João Roma (PRB), Paulo Azi (DEM), José Rocha (PR),
Leur Lomanto Jr (DEM), Uldurico Júnior (PPL), Alex Santana (PDT), Igor
Kannário (PHS), Pastor Abílio Santana (PHS), Tito (Avante) e Raimundo
Costa (PRP).

Veja quem serão os 63 deputados estaduais baianos que vão
cumprir mandatos na Assembleia Legislativa entre 2019 e 2022:
João Isidório (Avante),Rosemberg Pinto (PT), Diego Coronel (PSD), Zé
Raimundo (PT), Eduardo Salles (PP), Rogério Andrade Filho (PSD), Alex
da Piatã (PSD) , Alex Lima (PSB), Adolfo Menezes (PSD), Ivana Bastos
(PSD), Dal (PCdoB) Marcelinho Veiga (PSB) Fátima Nunes (PT), Roberto
Carlos (PDT), Tagino Machado (DEM), Antônio Henrique Jr. (PP), Jus-
mari Oliveira (PSD), José de Arimateia (PRB), Nelsol Leal (PP) Robinson
Almeida (PT), Pedro Tavares (DEM), Sandro Régis (DEM), Marcell Mo-
raes (PSDB), Samuel Junior (PDT), Luciano Simões (DEM), Alan Castro
(PSD), Vitor Bonfim (PR) Eduardo Alencar (PSD), Zé Cocá (PP), Marqui-
nho Viana (PSB), Olivia Santana (PCdoB), Jurailton Santos (PRB), Bobô
(PCdoB) Tom Araújo (DEM) Paulo Câmara (PSDB) , Leo Prates (DEM)
Laerte do Vando (PSC), Fabiola Mansur (PSB), Euclides Neto (PDT), Sol-
dado Prisco (PSC), Marcelino Galo (PT) , Neusa Cadore (PT), Robinho
(PP), Fabrício (PCdoB), Aderbal Caldas (PP) , Mirela Macedo (PSD) , Jacó
(PT) Dr. David Rios (PSDB), Janio Natal (Pode) , Alan Sanches (DEM),
Paulo Rangel (PT) , Maria Del Carmen (PT) Jurandy Oliveira (PRP),Osni
(PT), Niltinho (PP), Zó (PCdoB) Tum (PSC), Capitão Alden (PSL),Hilton
Coelho (PSOL), Pastor Tom (Patri), Katia Oliveira (MDB), Talita Oliveira
(PSL) e Júnior Muniz (PHS).

Bobó & Rosana
Mais uma vez, o casal Rosana e Bobó deram demonstração de prestígio
político. Ao contrário de outros vereadores que fizeram pacote (com ou-
tros vereadores) para apoiar determinado candidato a deputado, Bobó e
Rosana apoiaram os deputados Alex Lima (estadual – 1.192 votos) e Ba-
celar (federal – 1.064 votos), o que sem dúvida é uma votação expressiva.

Fernando Calmon
O Vereador Fernando Calmon, por sua vez, também preferiu apoiar sozi-
nho um candidato e deu 1.317 votos ao candidato a deputado estadual
Diego Coronel, que foi o sétimo mais votado em Candeias, ficando atrás
apenas de João Isidorio, que teve 6.556 votos; Tude, 3.181; Niltinho, 2.548;
Valdir, 2.293; Irmão Genival, 1.655 e Jrailton Santos, 1.508.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A NONA ASSEMBLEIA GERAL DO SISEMC 2018,
COM TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANDEIAS

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, COM SEDE NESTA CIDADE, DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR
SEU PRESIDENTE JUSCELINO SANTOS, CONVOCA ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL, TODOS OS SERVIDORES EM GERAL, PARA
PARTICIPAR DA 9a. ASSEMBLEIA GERAL DO SISEMC, QUE SERÁ REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DE CANDEIAS, BAIRRO
PITANGA , S/Nº , CENTRO DE CANDEIAS, NO DIA 1º DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, DAS 08:00HS. ÁS 12 HS., COM A SEGUINTE
PAUTA:

1 - AUTORIZAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO E DESTINAÇÃODOS RECURSOS DO PRECATÓRIO
DO FUNDEF

2 -INFORMES SOBRE SOBRE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PROPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3 - FORMAS DE DESTINAÇÃO DE PARTES DA RECEITADOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A ASSEMBLEIA GERAL INSTALAR-SE-Á EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 09:00HS., COM A PRESENÇA DA MAIORIA DOS SERVIDORES, EM SEGUNDA
CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER NÚMERO, MEIA HORA DEPOIS.

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS (SISEMC)
Rua dos Missionários, nº 116, Centro - Candeias-Bahia - Tel.: (71) 3605-5199

CANDEIAS, 05 DE OUTUBRO DE 2018

Juscelino Santos
Presidente do SISEMC

SISEMC promove grande convocação dos associados
O Sindicato dos Servidores
do Município e Candeias –
SISEMC, promoveu no últi-
mo dia 19 de outubro, no Gi-
násio de Esportes José Car-
doso dos Santos, uma gran-
de assembleia geral para de-
liberar sobre os próximos
passos a serem dados com
relação ao impasse entre a
Prefeitura e o Sindicato, no
que diz respeito a utilização
dos recursos do precatório
do Fundef.

De acordo com o presi-
dente do SISEMC, Juscelino
dos Santos, o prefeito Pita-
goras Ibiapina, está irredu-
tível e não quer pagar o que,
segundo o presidente, é um
direito dos professores e de-
mais servidores da educa-
ção. “A estimativa é que o
município de Candeias te-
nha direito a R$ 400 mi-
lhões de repasse, até agora o
município já recebeu R$
118.948.749,39 (cento e de-
zoito milhões, novecentos e
quarenta e oito mil, setecen-
tos e quarenta e nove reais e
trinta e nove centavos) e esse
dinheiro que poderia está
beneficiando os professores
e o setor de educação como
um todo, está bloqueado,
sem poder ser utilizado”,
denunciou o presidente do
SISEMC.

Para o advogado Joel Câ-
mara, constituído pelo Sin-
dicato para acompanhar o
caso e defender os interesses
dos servidores da educação,
a assembleia serviu para
“promover novas lutas em
estâncias diferenciadas
como o Ministério Público

O presidente do SISEMC, Juscelino  Santos, diz que os
servidores não vão descansar enquanto os seus direi-
tos não forem respeitados pela Administração Muni-
cipal e o precatório é uma questão de honra

Federal e Estadual, o Judi-
ciário, a Assembleia Legisla-
tiva, o Congresso Nacional e

a Câmara de Vereadores.
Vamos buscar os nossos di-
reitos e iremos até as últimas

consequencias. De acordo
com a Lei do Fundef (Lei Nº
9.424/1996): “Art. 7º, os re-
cursos do Fundef serão uti-
lizados pelos estados, Distri-
to Federal e municípios, as-
segurados, pelo menos, 60%
para remuneração dos pro-
fissionais do magistério e
40% para reforma e constru-
ção de escolas”, garante o
advogado do SISEMC.

Ainda de acordo com o
advogado Joel Câmara, dos
60% que os servidores têm
direito, já levando em conta
os 118 milhões que já foram
repassados para a Prefeitu-
ra, 5% seriam destinados
para os demais servidores da
educação, nos setores admi-
nistrativo, vigilantes, me-
rendeiras, secretárias, auxi-
liar de serviços gerais etc., e
os outros 55% seriam repas-
sados para os professores,
nas formas e modos que es-
tão previstos na proposta de
Aplicação e Destinação dos
Recursos do Fundef.

Esse percentual, susten-
ta o advogado Joel Câmara,
guarda consonância com a
legalidade, com a causa, a ra-
zoabilidade, a proporciona-
lidade e sobretudo as rubri-
cas legais de conteúdos indi-
cados pelo Tribunal de Con-
tas do Estado da Bahia.

De acordo com a direção
do SISEMC, cerca de 800 as-
sociados ao Sindicato parti-
ciparam da AssembleiaGeral
convocada para o último dia
19 de outubro e todos os
pontos discutidos foram
aprovados pelos servidores
presentes.

O Dr. Joel Câmara, advogado experiente, foi contrata-
do pelo SISEMC para defender os intereses dos servi-
dores municipais da Prefeitura de Candeias.

Dezenas e servidores, principalmente professores,
chegaram cedo ao Ginário de Esportes José Cardoso
dos Santos, para participar da grande assembleia

Os associados do Sindicato dos Servidores do Municí-
pio de Candeias, enfrentaram filas par assinar a lista
de presença e participar da Asembleia Geral

Sevidoras coletaram as assinaturas dos associados

O presidente Juscelino Santos no meio a galera

Os servidores municipais encheram as arquibancadas
do Ginásio e Esportes José Cardoso dos Santos
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Brincadeiras e muita diversão

marcam a Semana da Criança na LBV

O garoto esbanjou felicidades no Dia da Criança

De 8 a 12 desse mês, as crian-
ças atendidas pelos três Cen-
tros Comunitários de Assis-
tência Social da LBV em Sal-
vador e Lauro de Freitas par-
ticiparão de uma programa-
ção repleta de brincadeiras
educativas.

Pular, correr e dançar são
atividades que deixam as cri-
anças com os olhinhos bri-
lhando de alegria. Por isso, a
Legião da Boa Vontade (LBV)
preparou uma programação

especial, repleta de brincadei-
ras educativas para os meni-
nos e meninas atendidos em
seus três Centros Comunitári-
os de Assistência Social em
Salvador e Lauro de Freitas.

As atividades acontecem
de 08 a 12 de outubro, onde
as crianças farão apresentação
teatral com a peça “Boi Gran-
de”, se divertirão com brinca-
deiras como pé de lata, atle-
tismo adaptado, torneio de
bolas de gude, acerte o alvo,

festival de desenho, dentre
outras. A programação será
encerrada no dia 12, com um
lanche especial para a garota-
da.

Já os pequenos atendidos
no Centro Comunitário da
Bonocô participaram de um
dia mágico no “Fantástico
Mundo dos Animais”. Ao som
de hits infantis, todos os be-
bês atendidos foram caracte-
rizados com chapéus de bichi-
nhos e se divertiram num ce-
nário alusivo a uma fazenda.

Brincadeiras e atividades
lúdicas são ferramentas utili-
zadas diariamente na LBV
durante as oficinas, promo-
vendo o aprendizado prazero-
so e com alegria para crianças
e jovens atendidos.

Visite e ajude a LBV! Aces-
se: www.lbv.org/enderecos.
Siga, curta e compartilhe as
ações da Instituição nas redes
sociais: Facebook/LBVBrasil,
YouTube/LBVBrasil e Insta-
gram/LBVBrasil.

Fonte e Foto:

ASCOM / LBV

Os boletos com valor a partir
de R$ 100, mesmo vencidos,
poderão ser pagos em qual-
quer banco. A medida entrou
em vigor no último sábado
(13) e o primeiro dia útil de
compensação dos documen-
tos é hoje (15). A medida faz
parte da nova plataforma de
cobrança da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban),
que começou a ser implemen-
tada em julho do ano passa-
do.

Para serem aceitos pela
rede bancária, em qualquer
canal de atendimento, os da-
dos do boleto precisam estar
registrados na plataforma.
Segundo a Febraban, os clien-
tes que tiverem boletos não
registrados na Nova Platafor-
ma, rejeitados pelos bancos,
devem procurar o beneficiá-
rio, que é o emissor do boleto,
para quitar o débito direta-
mente. 

O novo sistema permite o
pagamento em qualquer ban-
co, independentemente do ca-
nal de atendimento usado
pelo consumidor, inclusive

após o vencimento, sem risco
de erros nos cálculos de mul-
tas e encargos. Além disso,
segundo a Febraban, o siste-
ma traz mais segurança para
a compensação de boletos,
identificando tentativas de
fraude, e evita o pagamento,
por engano, de algum boleto
já pago.

As mudanças estão sendo
feitas de forma escalonada,
tendo sido iniciadas com a
permissão para quitação de
boletos acima de R$ 50 mil.
Entretanto, em junho deste
ano, após dificuldades de cli-
entes para pagar boletos, a
Febraban alterou o cronogra-
ma.

A previsão inicial era que
a partir de 21 de julho deste
ano fossem incluídos os bole-
tos com valores a partir de R$
0,01. A expectativa era de que
em 22 de setembro o proces-
so tivesse sido concluído, com
a inclusão dos boletos de car-
tão de crédito e de doações,
entre outros. Pelo novo crono-
grama, os boletos a partir de
R$ 0,01 serão incluídos a par-

tir do próximo dia 27 e os bo-
letos de cartões de crédito,
doações, entre outros, no dia
10 de novembro de 2018.

Segundo a Febraban, ape-
sar de o sistema passar a pro-
cessar documentos de menor
valor, com volume maior, os
bancos não preveem dificul-
dade na realização dos paga-
mentos, com base nos testes
feitos nas fases anteriores.
Com a inclusão e processa-
mento desses boletos no sis-
tema, a Nova Plataforma terá
incorporado cerca de 3 bilhões
de documentos – aproxima-
damente 75% do total emiti-
do anualmente no país. Nas
próximas fases, serão incorpo-
rados 1 bilhão de boletos de
pagamento.

A Febraban lembra que a
nova plataforma é resultado
de uma exigência do Banco
Central, com incorporação de
dados obrigatórios, como CPF
ou CNPJ do emissor, data de
vencimento, valor, além do
nome e número do CPF ou
CNPJ do pagador.

Bancos já podem receber boletos
vencidos acima de R$ 100

Fonte: Agência Brasil

Fonte e Foto:

ASCOM / LBV

Entre os dias 17 e 19 passa-
dos, a comunidade francis-
cana pode conferir o Voarte-
ar II, que é a socialização das
aprendizagens dos estudan-
tes da rede municipal de en-
sino nas linguagens do Tea-
tro e das Artes Visuais. O
tema que norteou as ativida-
des desenvolvidas nas uni-
dades escolares foi: “Histo-
riando saberes e culturas de
um povo”. O Voartear II
aconteceu nas creches e es-
cola de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I.

O Voartear é uma das
ações do projeto Voarte, que
desde 2017 tem possibilita-
do o aprendizado das disci-
plinas do currículo através
das Artes. Dividido em dois
momentos, onde cada etapa
se desenvolve a partir de
duas linguagens artísticas, a
culminância do Voarte é o
Festival de Arte Educação de
São Francisco do Conde,
previsto para ser realizado
no final do ano letivo.

Segundo Joane Macieira,
gerente de Arte Educação da

O projeto Voartear II
aconteceu na rede
municipal de ensino
de São Francisco do
Conde

Diretoria Pedagógica da Se-
cretaria da Educação – SE-
DUC, “o Voartear se configu-
ra como um espaço artístico-
pedagógico singular e plural,
pois evidencia o potencial
criativo dos estudantes e
permite a troca de saberes e
socialização das aprendiza-
gens desenvolvidas no ambi-
ente escolar. Nessa edição,
no Voartear II, o Teatro e as
Artes Visuais em consonân-
cia com as demais áreas do
conhecimento foram ponto
de partida para a busca por
uma aprendizagem signifi-
cativa”.

A escola Osório Vilas
Boas dará prosseguimento,
no Voartear II, às atividades
iniciadas durante o Voarte-
ar I desse ano, que foi reali-
zado entre os dias 25 e 27 de
julho. “Através de um traba-
lho interdisciplinar e multi-
cultural, demos continuida-
de à apresentação do Carna-
val daqui e de outros lugares,
a partir da temática do Vo-
artear II, explorando as lin-
guagens das artes visuais e

do teatro, com destaque para
as cidades de São Francisco
do Conde, Salvador, Per-
nambuco e Rio de Janeiro.
Para as Artes Visuais foram
realizadas releituras de
obras e artistas que repre-
sentaram o carnaval dessas
cidades destacadas, como: o
Capa-Bode, manifestação
cultural marcante no carna-
val de São Francisco do Con-
de; o artista Carybé, que ale-
gra o carnaval de Salvador
através de suas cores e for-
mas; as obras de arte popu-
lar do artista Heitor dos Pra-
zeres, que enriquecem o co-
tidiano do carnaval do Rio
de Janeiro; e as cores e tra-
çados dos artistas Antônio
de Olinda e Romero Britto,
que abrilhantam o carnaval
de Pernambuco. No teatro, o
carnaval continua pelos pal-
cos, nas sombras, fantoches
e marionetes, criando um
clima de magia e encanta-
mento”, informa a escola
Osório Vilas Boas, localiza-
da na Muribeca.

“Além disso, o primeiro e
o segundo ano farão uma en-
cenação de umabre alas de
escola de samba represen-
tando um caranguejo no car-
ro alegórico”, explicou dire-
tora da escola Marizete
Bomfim dos Santos.

O calendário de apresen-
tações do Ensino Funda-
mental II ainda será divulga-
do.

Por Sophia Mídian

Asseessora de Comunicação

SEDUC / PMSFC

Ford doa 10.000 mochilas para
estudantes de Camaçari

Alunos da rede municipal de ensino de Camaçari fo-
ram contemplados com as mochilas do Ford

A Ford realizou no último dia
17 de outubro, pelo quinto ano
consecutivo, a doação de
10.000 mochilas ecossusten-
táveis para estudantes da rede
municipal de ensino de Cama-
çari, na Bahia. A entrega sim-
bólica ocorreu na Escola CIEI
Parque Real Serra Verde Pro-
jeto Pomar Encantado, na
Cascalheira, e contou com a
presença da Secretária de
Educação, Neurilene Martins.

A ação faz parte do Pro-
grama Mochila Sustentável
realizado pela Ford em parce-
ria com o Projeto Axé, organi-
zação não governamental, e já
entregou 50 mil peças na re-
gião desde 2014. Neste ano,
assim como em 2017, foram
selecionados empregados da
fábrica da Ford em Camaçari
para participar da entrega das

mochilas. Dentro de cada uni-
dade, as crianças encontram
dois livros de literatura infan-
til, cedidos gentilmente pela
Fundação Itaú Social.

Até as mochilas chega-
rem às crianças elas passam
por muitas mãos. A matéria-
prima usada vem do reapro-
veitamento das fardas dos em-
pregados da Ford, que passam
por um processo de higieniza-
ção para depois se transfor-
marem em mochilas.
O Projeto Axé ministra as au-
las de formação em criação e
design de produtos sustentá-
veis para 40 mulheres, sendo
20 em Salvador e 20 em Ca-
maçari. Elas trabalham com
afinco e amor para viabilizar
a produção das mochilas.

A iniciativa é apoiada
pelo Ford Fund e Serviços Co-

munitários, organização sem
fins lucrativos criada e man-
tida pela Ford desde 1949, que
ajuda instituições e ações so-
ciais nas comunidades onde a
Ford opera. Além do Progra-
ma das Mochilas, o Ford Fund
contribui com outros projetos
no Brasil, como o Odontomó-
vel, unidade bucal móvel que
já atendeu quase 17 mil crian-
ças e realizou mais de 77 mil
procedimentos, entre ações
individuais e coletivas no mu-
nicípio.

O Ford Fund também
apoia o Programa Ford de
Educação para Jovens, que já
capacitou mais de 300 estu-
dantes para o mercado de tra-
balho. E ainda promove as
ações da ONG internacional
Enactus, que fomenta o em-
preendedorismo social dentro
das universidades. ”Todos es-
ses projetos estão integrados
às ações de responsabilidade
social da Ford, seguindo a fi-
losofia do seu fundador, Hen-
ry Ford. Para ele, o dever de
uma grande empresa é não só
fornecer excelentes produtos
e serviços, mas contribuir
para a qualidade de vida da
comunidade e para a constru-
ção de um mundo melhor”, diz
Roberta Madke, gerente de
Comunicação Corporativa e
Responsabilidade Social da
Ford América do Sul.

MEC divulga 30 ganhadores regionais
do Prêmio Professores do Brasil
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou no último dia
15 Dia do Professor, os vence-
dores da etapa regional do 11º
Prêmio Professores do Brasil.
Os nomes dos 30 professores
de escolas públicas ganhado-
res estão disponíveis na inter-
net. Foram divulgados tam-
bém os nomes dos 20 profes-
sores vencedores da premia-
ção especial.

Criado em 2005, o prêmio
é voltado a professores de es-
colas públicas que contribuem
para a melhoria dos processos
de ensino e aprendizagem de-
senvolvidos nas salas de aula.
Nesta edição, segundo o MEC,
4.040 professores de todo o
país se inscreveram.

Na etapa regional, os pro-
fessores são premiados em

seis categorias: educação in-
fantil/creche, educação infan-
til/pré-escola, anos iniciais do
ensino fundamental/1º, 2º e
3º anos, anos iniciais do ensi-
no fundamental/4º e 5º anos,
anos finais do ensino funda-
mental/6º ao 9º ano e ensino
médio.

Na categoria temática es-
pecial, os 20 professores fo-
ram premiados com trabalhos
inscritos em uma das cinco te-
máticas: O esporte como es-
tratégia de aprendizagem;
Uso de tecnologias de infor-
mação e comunicação no pro-
cesso de inovação educacio-
nal; Boas práticas no uso de
linguagens de mídia para as
diferentes áreas do conheci-
mento no ensino fundamental
e médio; Práticas inovadoras

de educação científica e Edu-
cação empreendedora.

O prêmio é dividido em
três etapas: estadual, regional
e nacional. Na estadual, os
três primeiros colocados em
cada categoria receberam cer-
tificados, cabendo ao vence-
dor um troféu. Na regional,
são R$ 7 mil, mais troféu e vi-
agem oferecida pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), autarquia vinculada ao
MEC. Na categoria nacional,
são R$ 5 mil e troféu.

Os nomes dos seis vence-
dores nacionais, que serão co-
nhecidos brevemente, serão
divulgados no próximo dia 29
de novembro, no Rio de Janei-
ro.

Fonte: Agência Brasil
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Fonte: Ascom/PMC

Fonte: SECOM/PMSFC

Secretaria de Saúde de SFC promoveu
atividades para marisqueiras em
alusão ao Outubro Rosa
A Secretaria Municipal da
Saúde – SESAU, de São
Francisco do Conde, através
de uma ação da Vigilância em
Saúde do Trabalhador –
VISAT, promoveu entre os
dias 09, 10 e 11 de outubro e
nos dias 24 e 25 de outubro de
2018, ações com o
t e m a :  M u l h e r e s
Marisqueiras e a
Prevenção do Câncer.

As atividades acontece-
ram no Núcleo de Atenção
à Saúde da Mulher, no bair-
ro do Caípe de Baixo. O Es-
paço faz parte do Comple-
xo de Saúde do Caípe.

A atividade, contou com
a parceria da Associação
dos Pescadores e Maris-

queiras de São Francisco do
Conde e o apoio
do Programa de Apoio ao
Estudante Universitário
Franciscano (PROUNIFAS),
que cedeu 05 alunos do
curso de enfermagem para
acompanhar o evento.

Essa ação tem como ob-
jetivo o rastreamento, de-
tecção precoce, prevenção e
controle do diagnóstico de
câncer em mulheres que
atuam com a pesca artesa-
nal e o beneficiamento de
mariscos em São Francisco
do Conde. Além dos exa-
mes de mama, também são
ofertados exames ginecoló-
gicos.

O câncer de mama é
um dos principais tipos de
câncer que podem atingir a
mulher, e acontece devido
à multiplicação de células
anormais no tecido mamá-
rio, formando um tumor
maligno, inicialmente im-
perceptível.

Apesar de, nas fases ini-
ciais, o câncer de mama não
causar sintomas, o princi-
pal sinal que pode indicar
a presença do tumor é a
palpação de um nódulo en-
durecido, além de sintomas
como dor, vermelhidão ou
saída secreção pelos mami-
los, por exemplo.

SAC de
Candeias
oferece mais
senhas para
emissão de RG

O SAC de Candeias am-
pliou o serviço de emissão
de RG. Para esse serviço
estão sendo distribuídas di-
ariamente 70 senhas, sen-
do 50 para o público geral
e 20 para atendimento pre-
ferencial. Vale ressaltar que
caso seja necessário pode-
rão ser liberadas mais se-
nhas no decorrer do dia. O
prazo para a entrega do do-
cumento é de 10 dias úteis.

De acordo com a Geren-
te do SAC, Rosa Carla Bar-
bosa, as mudanças foram
necessárias devido ao gran-
de número de procura do
serviço. “Hoje distribuímos
um número satisfatório de
senhas e tem dias que so-
bram senhas”, pontua
Rosa.

Para primeira via do do-
cumento é preciso apresen-
tar certidão de nascimento
original ou xerox autentica-
da e uma foto 3x4 atual. No
caso de segunda via deve le-
var certidão de nascimen-
to original, ou xerox auten-
ticada, uma foto 3x4 e o
DAE impresso, junto com o
comprovante de pagamen-
to. Caso a pessoa seja casa-
da ou viúva, deverá apre-
sentar a certidão referida.

Além do aumento no
número de distribuição di-
ária de senhas, o SAC Can-
deias também estendeu o
horário de funcionamento
que passou a ser das
6h30min até às 15h30min.
As distribuições das senhas
acontecem as 6h30min e o
atendimento as 7h. Para
maiores informações aces-
se o link: http://
www.sac.ba.gov.br

Vereador repudia
pichação racista e
homofóbica na Ufba
A divulgação, esta semana, de
uma pichação em um dos ba-
nheiros do prédio da Escola de
Administração da Universida-
de Federal da Bahia (EAUfba),
no Vale do Canela, com afir-
mações racistas e ameaças
contra homossexuais, negros
e pobres, despertou a indigna-
ção do presidente da Comis-
são de Cultura da Câmara
Municipal de Salvador, vere-
ador Sílvio Humberto (PSB).
O parlamentar repudiou a ati-
tude e, com base na vincula-
ção da pichação a um dos can-
didatos da disputa presiden-
cial, lamentou o caminho to-
mado por parte do eleitorado
brasileiro.

“O Brasil passa, de fato,
por um momento mais do que
temeroso. Tudo começa com
o mal-estar provocado pela
mesquinharia das nossas eli-
tes econômicas, que não sou-
beram conviver com a peque-
na ascensão social de parte da
população”, destaca Sílvio.
Para o legislador, o golpe apli-
cado na Democracia brasilei-
ra e a sucessão de ataques aos
direitos dos trabalhadores e
cidadãos, fazem parte da
construção deste cenário,
“que está descambando para
esta situação de retrocesso e
de violência espalhada pelo
país”, pontua.

A Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições de
Ensino Superior no Brasil
(Andifes) publicou uma Nota

de Repúdio, condenando o ato
e repelindo a “cultura do ódio
e da violência, que ora amea-
ça a sociedade e as universi-
dades públicas, por meio de
constrangimentos, ameaças e
agressões”. A publicação foi
endossada pela Direção da
EAUfba e também pela Reito-
ria da Universidade. A nota
destaca que, nenhum cidadão
com responsabilidade pública
tem o direito de “lavar as mãos
e alegar neutralidade diante
dessas ações, nem dos discur-
sos eivados de violência que as
suscitam”.

Sílvio Humberto chamou a
atenção para a gravidade do
momento que o Brasil atraves-
sa, relembrando as notícias
sobre casos de violência por
todo o País. “São inúmeros
casos que têm sido noticiados,
com relatos de violência por
toda parte. Aqui na Bahia, ti-
vemos a mostra da brutalida-
de deste discurso de ódio, com
o assassinato covarde do Mes-
tre Moa do Katendê, um sím-
bolo da cultura e da resistên-
cia negra”, lamentou o edil.

Vereador Silvio Humberto

Fonte: Antônio Queiros

Por Wellington Oliveira

Dor de cabeça pode ser
causada por abuso de
analgésico, alerta médico

Fonte : Agência Brasil

Um tipo de cefaleia desconhe-
cida pela população, mas cada
vez mais frequente nos consul-
tórios médicos, é a dor de cabe-
ça provocada por uso excessivo
de analgésicos. O caso foi apre-
sentado nesta semana no Con-
gresso Brasileiro e Panamerica-
no de Neurologia, na capital
paulista.
Segundo Márcio Nattan Portes
Souza, neurologista do Hospi-
tal das Clínicas de São Paulo, o
paciente que sofre constante-
mente com dores de cabeça e
passa a abusar da medicação
pode desenvolver ainda mais
cefaleia. “A gente observa que o
paciente sabe disso, que come-
ça a diminuir o efeito do anal-
gésico. Então, antes [a dor de
cabeça] melhorava completa-
mente, agora não melhora tan-
to. Antes, ele [o paciente] fica-
va três dias sem dor depois que
tomava um analgésico, agora
ele fica meio dia e a dor volta”,
disse o médico.

O especialista lembra que,
por ser um desconforto comum
entre a população, poucas pes-
soas procuram ajuda médica, o
que só piora o problema. “A
Sociedade Brasileira de Neuro-
logia recomenda que em casos
de mais de três dias com dor de
cabeça por mês ou de mais de
três meses de dores de cabeça
frequentes, é preciso procurar a
ajuda de um neurologista”.
Tratamento

Além da conscientização do
paciente para eliminar os abu-
sos, existe o tratamento contí-
nuo que evita o surgimento das
dores. “Quando você está fazen-
do o tratamento profilático,
você toma uma medicação to-
dos os dias. Em quatro sema-
nas, começa a diminuir a frequ-
ência da dor de cabeça. Sem
esse tratamento, principalmen-
te para quem tem dor muito fre-
quente, não há como melho-
rar”, esclarece o médico.

Ele recomenda também
uma reflexão sobre os hábitos.
Nattan sugere que o paciente
invista em atividade física, na
redução do peso (para obesos),
melhora do sono, no combate
ao estresse e tratamento dos

sintomas de depressão e ansie-
dade. A meditação também
pode ser uma boa aliada.
Enxaqueca

O especialista explica que a
enxaqueca tem influência gené-
tica e que o gatilho nem sem-
pre é a causa do problema. Ga-
tilhos são fatores desencadea-
dores das dores, sendo os mais
comuns a ingestão de chocola-
te, alimentos embutidos, enla-
tados e bebidas alcóolicas, es-
pecialmente o vinho tinto com
alto teor de tanino. A cafeina
(presente no café, refrigerante
de cola e energético) é contra-
ditória, pois pode tanto auxili-
ar no tratamento, quanto servir
como gatilho na piora da dor.

Quando a cefaelia dura mais
de 15 dias (com oito dias de ca-
racterísticas típicas da doença),
em um mês já pode ser consi-
derada crônica. Essa forma
mais grave de cefaleia afeta 15%
da população mundial e é res-
ponsável por 20% dos dias per-
didos no trabalho nos Estados
Unidos. Entre os que sofrem de
enxaqueca, o abuso de analgé-
sicos também é presente - de
25% a 50% dos pacientes fazem
uso excessivo desses medica-
mentos.
Sinais de perigo

Dor de cabeça pode ser sin-
toma de uma doença mais gra-
ve. “A dor de cabeça ser forte,
em si, não significa sinal de
alarme. Mas quando a dor de
cabeça começa subitamente e,
em poucos segundo já está ex-
tremamente intensa, é chama-
da de trovoada. Parece que está
explodindo a cabeça. A pessoa
não deve marcar consulta e sim
ir para o Pronto-Socorro”, aler-
ta o médico.

Ouros sinais citados por
Nattan são desmaio, dor de ca-
beça diferente do habitual e as-
sociada a febre. Além disso, pes-
soas com mais de 50 anos, sem
histórico de dores, devem se
preocupar se apresentar os sin-
tomas. Pacientes transplanta-
dos ou com doenças imunode-
pressoras também devem ficar
atentos.

Prefeitura de São Francisco do Conde
inaugurou nova ala obstétrica no Hospital e
Unidade de Saúde da Família do Centro II

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secreta-
ria Municipal da Saúde –
SESAU, entregou a comunida-
de franciscana dois novos e
importantes equipamentos de
saúde que vão garantir um
atendimento melhor e mais
humanizado aos franciscanos.

A cidade passará a contar
com uma nova ala

obstétrica no Hospital Docen-
te Assistencial Célia Almeida
Lima, que ofertará as gestan-
tes um ambiente mais acolhe-
dor e com mais cuidado e res-
peito ao processo natural do
parto.

“Nosso objetivo é entregar
um espaço adequado, onde as
gestantes se sintam acolhidas
e seguras nesse momento tão

significativo de suas vidas.
Durante muitos anos, o cida-
dão franciscano nascia em
outros municípios da região e
aos poucos estamos resgatan-
do a identidade e o direito do
cidadão de nascer no municí-
pio em que residirá. Essa nova
ala é um entendimento da ges-
tão municipal de que esse hos-
pital municipal tem vocação

para ser uma maternidade”,
explicou a secretária de Saú-
de, Eleuzina Falcão.

A cidade também ganou
uma nova e
completa Unidade de Saúde
da Família no bairro do Cen-
tro II – Ampliando a cobertu-
ra de Saúde da Família no
município de 97% para 100%.

“Essa Unidade de Saúde da
Família era o antigo Programa
dos Agentes Comunitários de
Saúde que agora ganha uma
equipe completa com médico,
enfermeiro, assistente social,
dentista, técnico de enferma-
gem e auxiliar de saúde bucal
e agente de saúde, além da far-
mácia básica. A equipe funci-
onará de segunda a sexta-fei-
ra, em horário administrativo,
realizando consultas, vacina-
ção, dispensação de medica-
mentos, procedimentos como
aferição de pressão arterial e
glicemia e visita domiciliar,
entre outros”, frisou a secre-
tária.

As entregas desses dois es-
paços e serviços de saúde, que
vem atender a uma velha rei-
vindicação da população de
São Francisco do Conde,
aconteceram no último dia 11
de outubro, com a presença do
prefeito Evandro Almeida, se-
cretários municipais, vereado-
res e representantes da
comuniade.

A nova Ala Obstrética do Hospital Docente Assistencial Célia Almeia Lima, em São
Francisco do Conde, recebeu equipamentos novos e de última geração

Fonte  e Foto: SECOM / PMSFC
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Prefeitura de Candeias realiza
evento para homenagear escolas
que bateram a meta do IDEB 2017

As escolas municipais que al-
cançaram a média nacional e
a média do Estado sendo des-
taque no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica
(IDEB) 2017, foram homena-
geadas na manhã desta quar-
ta-feira 17, no Centro de For-
mação de Professores. Um dos
destaques desta homenagem
se deu para Escola Municipal
Roberta Lopes, localizada no
bairro da Areia, que superou
até a média nacional da prova
Brasil, 5.5 sendo a primeira
colocada no ranking munici-
pal, com nota 6.0.

Para Sueli Andrade, dire-
tora da unidade de ensino este
feito é fruto do trabalho de
todos os profissionais da esco-
la em parceria com os 2pais
que tem 80% de presença na
vida escolar de seus filhos. “
Não teríamos chegado a este
resultado sem a participação
e dedicação de todos os pro-

Fonte e Foto: ASCOM /PMC

fissionais e dos pais que en-
tendem a importância da par-
ticipação e da fiscalização de-
les na vida dos seus filhos”,
pontuou Sueli

“ Nós professores fazemos
um trabalho de formiguinha
para que os alunos atinjam os
objetivos preestabelecidos.
Procuramos trabalhar o méto-
do do construtivismo aonde o
aluno é o protagonista de sua
aprendizagem e o professor é
apenas o mediador deste pro-
cesso” destacou a professora
Iede Carvalho.

De acordo com a aluna
Brenda de Souza, de 12 anos,
este resultado serviu para dei-
xa-la ainda mais orgulhosa da
sua escola, “ Me sinto muito
feliz e orgulhosa, pois nossa
escola conseguiu alcançar esta
nota, foi muito esforço e dedi-
cação. Se conseguimos qual-
quer um também pode conse-
guir” disse animada a aluna.

Para homenagear as esco-
las, o Coral Infantil da Secre-
taria de Cultura, regido pela
professora Neide Santos, se
apresentou deixando todos os
presentes emocionados com a
performance da apresentação.
“Temos a certeza que se come-
çarmos a mostrar para as nos-
sas crianças desde cedo o ca-
minho da arte, da cultura, da
educação, da família, dos va-
lores, lá na frente quando elas
se tornarem adultos, serão ci-
dadãs de bem que respeitam
o próximo” salientou o Secre-
tário.

O evento contou com a
participação do Secretário de
Educação Cassio Vinicius,
Subsecretário Professor Val e
da equipe pedagógica da SE-
DUC. Ao todo 16 escolas rece-
beram Placa de Reconheci-
mento por terem alcançado a
meta.

São elas: 
ACOMBASA – 5.1; Alda

Adriana Silva Carnaúba – 4.7;
Alzira; Ferreira Ribeiro – 5.1;
ASBREMFO - 5.6; Conselhei-
ro Luiz Viana – 4.2; Gisella
Tygel - 5.4; Jonas Barbosa de
Lima – 5.4; Laurentino Nolas-
co – 4.6; Lindaura Gualberto
– 4.6 Margarida Souza – 4.4
Milton dos Santos Matos –
5.5; Roberta Lopes da Silva –
6.0 San Martins – 4.6; São
João Batista – 4.7; Social Cul-
tural Cristã – 5.3 e Thyeres
Novais Cerqueira Lima – 5.7

Festa das
crianças
marca o
domingo
em Candeias

Nem mesmo a chuva foi capaz
de tirar a alegria e animação
de quem foi a Praça Dr. Gual-
berto participar da festa das
crianças, realizada no domin-
go, 21. Apresentações musi-
cais, pintura facial, animado-
res de festa, brincadeiras e
brinquedos infláveis fizeram
alegria e felicidade das crian-
ças.

Foram mais de 10 brinque-
dos infláveis espalhados entre
a Praça Tiradentes e a Praça
Dr. Gualberto que ficaram
mais coloridas atraindo cente-
nas de crianças para o local.
Os tobogãs, pula-pulas, fute-
bol de sabão, camas elásticas,
touro mecânico, piscina de
bolinha, entre outros brinque-
dos fizeram a alegria de me-
ninos e meninas.

A Chiquinha, da turma do
Chaves, e o Batman fizeram
brotar os primeiros sorrisos e
alegria das crianças. Os perso-
nagens subiram no palco e
convidaram a molecada para
tirar fotos e brincar. No mes-
mo momento em que a turma
da tia Olga estava animando
a garotada, acontecia a pintu-
ra facial, do outro lado da pra-
ça, pintura esta que transfor-
mou a garotada em borbole-
tas, homens-aranha, hulks,
transportando a galerinha
ainda mais para  mundo da
diversão.

Para Taíse de Jesus, mãe
de Luís Gabriel e Taisa Gabri-
ele, a festa foi maravilhosa,

Fonte e Foto: ASCOM /PMC

Os representantes da SEDUC comemoraram o resultado

pois possibilitou as crianças a
ter contato com brincadeiras
e atividades direcionadas as
crianças. “Hoje não contamos
com muitos eventos públicos
para crianças, deixando elas
reféns do celular e da tv e fes-
tas como estas fazem com que
elas voltem a ser criança”, dis-
se Taíse.

Além da pintura, o grupo
de balé infantil, formado por
alunos do curso de balé da pre-
feitura, deu show na apresen-
tação, animando o público
mirim e deixando os adultos
emocionados com a perfor-
mance. Após a apresentação o
público foi convidado a com-
parecer, em dezembro, na Pra-
ça Dr. Gualberto, para presti-
giar o Espetáculo Quebra No-
zes, apresentação que marca o
fim do curso 2018.

De acordo com o Prefeito,
Dr. Pitagoras Ibiapina, ver a
alegria nos olhos das crianças
não tem preço. “No meu pri-
meiro ano como prefeito fiz
uma grande festa para as cri-
anças, e este ano não foi dife-
rente. Este momento é dedica-
do a elas, aqui elas poderão se
divertir muito”, comemorou
Pitagoras.

O Coral Infantil Vozes de
Candeias, liderado pela pro-
fessora Neide Santos, também
formado por alunos de curso
oferecido pela prefeitura, ani-

mou a todos os presentes na
festa da criança. Com o musi-
cal Em Busca da Infância Per-
dida o coral fez uma critica
social sobre a forma com que
as crianças são tratadas. A Fi-
larmónica Lira Candeense co-
laborou para deixar o evento
ainda mais bonito, levando
para a criançada a beleza e a
sensibilidade do instrumental
e a sincronia destes instru-
mentos que soam leveza e
sensibilidade aos ouvidos.

Para o secretário de Cultu-
ra, Cassio Vinicius, realizar
este evento foi muito gratifi-
cante. “Fiquei muito feliz com
o acolhimento das crianças ti-
vemos oficinas artísticas, per-
sonagens, brinquedos, jogos e
muita comida. É um marco
para Candeias a forma como
a nossa gestão enxerga o ser
humano”, pontuou Cassio.

A festa ainda contou com
a apresentação do grupo cul-
tural Brilho do Sol e do grupo
de animação Pé de Lata, que
colocou as crianças para can-
tar sucessos infantis e brincar
de amarelinha, pula corda
entre outras brincadeiras que
enfatizaram ainda mais o bri-
lho no olhar e a alegria do pú-
blico infantil. Foram mais de
cinco horas de festa, fazendo
deste dia um dia de diversão
total para as crianças.

Templo da Boa Vontade completa 29
anos com eventos destinados à família

No último dia 21 de outubro,
o Templo da Boa Vontade
(TBV), localizado em Brasília/
DF, completou o 29º aniver-
sário. Para celebrar a data, o
monumento mais visitado da
capital federal — segundo da-
dos da Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer do
Distrito Federal (Setul-DF) —
realizou, durante todo esse
mês, o tradicional “Outubro
no TBV”, com uma série de
eventos especialmente pro-

gramados para toda a família.
O destaque fica por conta da
sessão solene, que ocorreu no
dia 20 (sábado), com a pala-
vra fraterna e ecumênica do
diretor-presidente da Legião
da Boa Vontade e fundador do
TBV, o jornalista e escritor
José de Paiva Netto.

As festividades deste ano,
que enfocaram o tema “Céu e
Terra num só coração”, visam
reunir diferentes etnias, cren-
ças e culturas em um só lugar

em prol do Ecumenismo Ir-
restrito, propagado pelo mo-
numento desde sua inaugura-
ção. Além da tão concorrida
sessão solene, a programação
incluiu apresentações cultu-
rais, cerimônias ecumênicas,
palestras educativas e exposi-
ções artísticas. Entre esses
eventos estão os tradicionais
Espetáculo de Música Legio-
nária e o Musical Infantil Je-
sus, respectivamente nos dias
19 e 20, com a participação de
centenas de músicos voluntá-
rios e de todas as idades.

Sobre o TBV
Inaugurado em 21 de ou-

tubro de 1989, o Templo da
Boa Vontade situa-se na Qua-
dra 915 Sul. Também conhe-
cido como o Templo da Paz,
acolhe todas as pessoas, inde-
pendentemente de crenças e
descrenças religiosas, de clas-
ses sociais ou de grupos étni-
cos.

Outras informações sobre
o TBV ou sobre as comemora-
ções dos 29 anos do monu-
mento podem ser obtidas pelo
site www.boavontade.com ou
pelo tel. (61) 3114-1070.

O Templo a Boa Vontade é muito visitado em Brasília

Leia O Candeeiro na Internet

Acesse: www.jornalocandeeiro.com.br
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Assinatura dos contratos do Minha Casa

Minha Vida do bairro da Areia
Alegria e muitos sorrisos es-
tampados nos rostos puderam
ser vistos no Ginásio de Es-
portes José Cardoso na última
quinta-feira, dia 18. Isso por-
que a Prefeitura juntamente
com a Caixa Econômica Fede-
ral procedeu com a assinatu-
ra dos contratos das 380 famí-
lias contempladas para o em-
preendimento residencial
Nossa Senhora das Candeias,
unidade do bairro da Areia.

Para a moradora Edleusa
de Jesus, a primeira pessoa a
assinar o contrato, este é um
dia muito especial pois é a re-
alização de um sonho que per-
dura por vinte e oito anos. “
Depois de vinte e oito anos
morando em uma casa de tai-
pa sem nenhum tipo de segu-
rança, agora vou ter uma casa
digna para morar” comemora
Edleusa de Jesus.

Janete Maria partilha da
mesma felicidade que tomou
conta de Edleusa, pois tam-
bém assinou o contrato da sua
primeira casa própria. “Vai
mudar minha vida. Nunca tive
uma casa, um lugar meu, mas
agora eu tenho!”, desabafa a
dona de casa Janete Maria.

Para o Prefeito, Dr. Pitágo-
ras é motivo de alegria fazer
parte deste momento tão es-
perado por centenas de famí-
lias candeenses. “É muito gra-
tificante participar deste mo-
mento de emoção para tantas
famílias que sonharam, e que
hoje estão alcançando o sonho

da casa própria. Eu sei que
para uma família estar com
sua casa, com um teto assegu-
rado, faz toda a diferença”
pontuou o prefeito Dr. Pitágo-
ras.

Após a vistoria dos imó-
veis, a assinatura dos contra-
tos é a penúltima etapa do

Programa, a próxima etapa
será a entrega das chaves, que
será agendada e divulgada
pela Construtora.

O Programa Minha Casa
Minha Vida, do governo fede-
ral já beneficiou centenas de
familias em Candeias.

São Francisco do Conde
ganhará Policlínica
Regional de Saúde
Em busca da ampliação na
oferta de serviços de saúde
para a comunidade francis-
cana, bem como exames e
especialidades médicas de
Média e Alta Complexida-
de, a Prefeitura de São
Francisco do Conde, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal da Saúde – SESAU, fir-
mou no último dia 03 de
outubro, com o Governo
do Estado, através da Se-
cretaria da Saúde do Esta-
do da Bahia – SESAB, o
Termo de Compromisso
para Ampliação e Adequa-
ção das futuras instalações
da Policlínica Regional de
Saúde, em solo francisca-
no, na sede da Policlínica,
na Avenida Juvenal Eugê-
nio de Queiroz – Baixa
Fria.

Com a assinatura, a Po-
liclínica construída pelo
município será ampliada
em sua estrutura física e
capacidade de atendimen-
to, elenco de exames e es-
pecialidades médicas, de
forma a atender também os
municípios da região,
como: Candeias, Madre de
Deus, Saubara, Santo
Amaro e São Sebastião do
Passé.

A s
Policlínicas Regionais de
Saúde estão mudando a re-
alidade da assistência de
Média e Alta Complexida-
de na Bahia. Elas estão sen-
do construídas em locais
estratégicos no interior do
estado, possibilitando des-
centralizar a assistência,
regionalizar o atendimen-
to ao cidadão, que passa a
ter acesso aos serviços per-
to de casa, sem precisar se
deslocar longas distâncias
ou aguardar tempo exces-
sivo para o atendimento.

Para viabilizar as Poli-
clínicas e o atendimento
regional, foram criados os
Consórcios Interfederati-
vos de Saúde, que adminis-
tram as unidades. Nos con-
sórcios, municípios de uma
mesma região se juntam
para ratear os custos com
a assistência, de acordo
com a população de cada
cidade.

A obra, além de gerar
emprego e renda, será um
marco na melhoria da ofer-
ta de serviços de saúde em
toda região. Até o momen-

SAÚDE A Policlínica construída pelo
município será ampliada em sua estrutura
física e capacidade de atendimento, elenco
de exames e especialidades médicas

to, já estão em funciona-
mento oito policlínicas re-
gionais: são as de Valença,
Teixeira de Freitas, Gua-
nambi, Irecê, Jequié, Feira
de Santana, Alagoinhas e
Santo Antônio de Jesus.

Especialidades médicas
oferecidas através das
Policlínicas:

Angiologia; Cardiologia;
Endocrinologia; Gastroen-
terologia; Neurologia; Or-
topedia; Oftalmologia;
Otorrinolaringologia; Gine-
cologia/obstetrícia; Masto-
logia; Urologia.

(Elenco de serviços de-
pende do perfil epidemioló-
gico da população da re-
gião)

Exames:
Ressonância Magnética

(com e sem contraste); To-
mografia (com e sem con-
traste);

Mamografia; Ultrasso-
nografia com doppler; Eco-
cardiografia; Eletroneuro-
miografia;

Teste Ergometrico;
Mapa; Holter; Eletroence-
falograma; Raio-X de
500Am; Eletrocardiogra-
ma; Endoscopia; Colonos-
copia; Nasolaringoscopia.

Procedimentos:
Vasectomia; Cauteriza-

ção; Pequenas cirurgias;
Cuidados com o pé diabéti-
co;

Biópsias (mama, tireoi-
de, próstata, dérmica, gas-
troenteral, etc);

(a depender do perfil da
Policlínica)

Contratação de pessoal
A contratação de traba-

lhadores para atuar nas Po-
liclínicas é feita por meio de
seleção pública ou simplifi-
cada, realizada por institui-
ções que possuem muita ex-
periência na realização de
processos seletivos do tipo.

Os editais ficam mais de
um mês publicados e com
inscrições abertas. A divul-
gação acontece de forma
ampla, em veículos de co-
municação e nas redes so-
ciais. A contratação é feita
via CLT pelo Consórcio de
Saúde de cada região em
que a unidade está sendo
construída.

Fonte: SECOM/PMSFC

A Ford patrocinou, de 19 a 21
de outubro, a 13ª Competição
Baja SAE Brasil – Etapa Nor-
deste – Ford Motor Company
Brasil 2018, que foi realizada
em Salvador (BA), no Senai
Cimatec, pelo segundo ano
consecutivo. Cerca de 360 es-
tudantes de Engenharia, re-
presentando sete estados bra-
sileiros e o Distrito Federal,
participam dessa iniciativa, da
qual a Ford é a principal pa-
trocinadora, além de apoiar as
equipes da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), Senai
Cimatec e a Universidade Sal-
vador (Unifacs). O evento teve
a participação de 18 carros off-
road projetados e construídos
por alunos de instituições de
ensino da Bahia, Ceará, Para-
íba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Maranhão,
além do Distrito Federal.

Os times submeteram os
veículos a provas estáticas e
dinâmicas, supervisionadas
por juízes, todos engenheiros
da indústria da mobilidade. A
programação começou no dia
19 com as apresentações orais
dos projetos. No dia 20, os
carros passaram por avalia-
ções de segurança, conforto e
motor, além de provas dinâ-
micas que testarão a suspen-
são, a capacidade de tração, a
aceleração e a dirigibilidade
dos bajas. No dia 21, a partir
das 9 horas, foi a vez do endu-
ro de resistência, com três ho-
ras de duração – a prova mais
esperada da competição, que
foi aberta ao público.

Paulo Oliveira, gerente de
Instalação de Motores da Ford
América do Sul, é baiano e
participou de competições
como esta na sua época de es-
tudante. Hoje ele é um dos or-
ganizadores do evento e co-
menta a importância da par-
ticipação dos alunos nessas
provas. “Iniciativas com esse
perfil contribuem para o cres-
cimento e o desenvolvimento
acadêmico dos estudantes,
além de fomentar a cultura
automotiva e da mobilidade
no Nordeste do país”, afirma
ele. 

Marcia Christine Lima, ca-
pitã da equipe Carpoeira Baja,
que conta com 17 integrantes
da UFBA, participa pela quin-
ta vez da etapa regional. Alu-
na do 9º semestre de Enge-
nharia de Produção, ela conta
que, nas últimas competições,
alcançaram o segundo lugar
na Etapa Regional (Nordeste)
dentre 18 equipes, e na Etapa
Nacional do Baja ficaram em
21º, dentre 84 equipes compe-
tidoras. “O protótipo deste
ano está em fase de acaba-
mento após etapas intensas de
testes e avaliações. Mas esta-
mos otimistas e esperamos
que nosso veículo tenha um
desempenho superior ao das
competições anteriores para
que possamos nos manter no
pódio”, afirma a estudante.

Etapa Baja Nordeste
A Etapa Nordeste teve iní-

cio em 2005, em Camaçari,
por iniciativa de engenheiros

da Ford que já haviam parti-
cipado da rodada nacional du-
rante a universidade. O intui-
to, então, era acelerar o desen-
volvimento das equipes dessa
modalidade na região em pre-
paração para a competição na-
cional, realizada anualmente
no primeiro semestre no inte-
rior de São Paulo, com cerca
de 70 times de todas as regi-
ões do Brasil. Este é o segun-
do ano em que esta fase será
realizada na capital baiana.

Em 2017, a equipe campeã
da 12ª Competição Baja SAE
Brasil – Etapa Nordeste - Ford
Motor Company Brasil foi a
Mangue Baja, da Universida-
de Federal de Pernambuco. A
equipe Carpoeira, da UFBA
(patrocinada pela Ford), con-
quistou o 2º lugar e o 3º ficou
com a equipe Cactus da
UFERSA – Rio Grande do
Norte.

O que é a competição Baja
SAE BRASIL

A competição Baja SAE
Brasil é um desafio lançado
aos estudantes de Engenharia
que oferece a chance de apli-
car na prática os conhecimen-
tos adquiridos em sala de aula,
com o objetivo de incremen-
tar sua preparação para o
mercado de trabalho. Ao par-
ticipar do programa, o aluno
se envolve com um caso real
de desenvolvimento de um
veículo off-road, desde a sua
concepção, projeto detalhado,
construção e testes. Os alunos
devem formar equipes que re-

presentarão a instituição de
ensino superior à qual estão
ligados. Os times são desafia-
dos anualmente a participar
da competição, que reúne os
estudantes e promove a avali-
ação comparativa dos proje-
tos. No Brasil, a competição
nacional recebe o nome de
Baja SAE Brasil e as competi-
ções regionais são chamadas
de Etapa Sul, Sudeste e Nor-
deste. As etapas não são com-
plementares e a equipe vence-
dora do Baja nacional ganha
o direito de competir na eta-
pa internacional, realizada
nos Estados Unidos.

História 
O projeto Baja SAE foi cri-

ado na Universidade da Caro-
lina do Sul, Estados Unidos,
sob a direção do Dr. John F.
Stevens e a primeira competi-
ção ocorreu em 1976. O ano de
1991 marcou o início das ati-
vidades da SAE Brasil, que,
em 1994, lançou o Projeto
Baja SAE Brasil. Em 1995, foi
realizada a primeira competi-
ção nacional, em São Paulo.
No ano seguinte, a competição
foi transferida para o Autó-
dromo de Interlagos, onde
permaneceu até 2002. A par-
tir de 2003, passou a ser rea-
lizada em Piracicaba, interior
de São Paulo. Desde 1997 a
SAE BRASIL também apoia a
realização de eventos regio-
nais do Baja SAE Brasil, por
meio de suas Seções Regio-
nais.

Carros
Os veículos Baja SAE são

protótipos de estrutura tubu-
lar em aço, monopostos, para
uso fora de estrada, com qua-
tro ou mais rodas e motor pa-
drão de 10 HP. Eles devem ser
capazes de transportar pesso-
as com até 1,90 metro de al-
tura e até 113,4 quilos. Os sis-
temas de suspensão, trans-
missão e freios, assim como o
próprio chassi, são desenvol-
vidos pelas equipes, que têm
ainda a tarefa de buscar patro-
cínio para viabilizar o projeto.

13ª Competição Baja Sae Brasil -
etapa Nordeste reuniu 18 carros em
Salvador com patrocínio da Ford

Uma das equipes participantes é a Capoeira Baja que conta com 17 alunos da UFBA

Fonte e Foto:

ASCOM/ FORD

Dezenas de pessoas participaram do ato de assinatura dos contratos da MCMV
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Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

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

  Convênio

PETROBRAS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

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

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

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

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

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO.
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO.

Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
com produtos a Preços de Custo

Toda Quinta
tem surpresa

Você não pode
perder. Apareça

BARÃO
EMPREENDIMENTOS

A Barão Empreendimentos é um grupo de
empresas  admi-
nistrado pelo
experiente empre-

sário Walfrido

Barão

Melo

Teixeira, que

atua em Candeias
e em toda região
nos mais diversos
setores da econo-
mia.
Está presente na Construção Civil, no
setor de Terraplanagem, no ramo de
Hotelaria e na locação de máquinas e
equipamentos pesados.
São mais de 40 anos de bons serviços
prestados no estado da Bahia.

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

Os melhores
preços da

cidade

VENHA CONHECER


