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Desde o último dia 12 de junho a Bahia conta com a nova Via Atlântica

O Velho Camponês, como  Cassimiro é carinhosa-
mente conhecido no meio político, foi um dos verea-
dores mais combatentes da Câmara Municipal

Ivan Palma assina a livro
de posse. Surpresa total

A alegria e a felicidade estavam estampadas nos
rostos de cada uma das gestantes que são atendidas
pelo programa  “Cidadão -Bebê”, promovido pela
Legião da Boa Vontade, em Salvador

A ambulância, doada por Cassimiro, vai servir a
todos os moradores da Pindoba e região do Massuim

A petrobras instalou um stand onde foi mostrado
para os visitantes os benefícios do biodiesel

Planeta Calçados & Confecções

DUAS LOJAS NA CIDADE PARA MELHOR SERVIR
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Governador Rui
Costa inaugurou
a Via Atlântica
No último dia 12 de ju-
nho, o governador Rui
Costa inaugurou, oficial-
mente, a nova Via Atlân-
tica, também conhecida
como Estrada da Cetrel.
Com 19 quilômetros de
extensão, a Via Atlânti-
ca liga a sede do muni-

cípio de Camaçari, e o
Polo Petroquímico a BA-
099, à famosa Estrada
do Coco, no litoral norte
da Bahia.

O Governo do Estado
investiu mais de R$ 32
milhões na obra que vai
beneficiar cerca de 400

mil habitantes da Região
Metropolitana de Salva-
dor (RMS), além de
atender a um fluxo de
mais de 2.280 veículos
que trafegam diaria-
mente pela rodovia.

Ex-vereador Cassimiro Correia é
homenageado na Câmara Municipal e
a Pindoba ganha ambulância

Uma justa homenagem foi
prestada pela Câmara de Ve-
readores, no último dia 26 de
maio, ao ex-vereador Cassimi-
ro Correia, que completou 85
anos no mês passado.

Uma sessão especial, pro-
posta pelo vereador Silvio
Correia, e aprovada por una-
nimidade pelos demais vere-
adores da casa, marcou as ho-
menagens que tiveram a pre-
sença de familiares e amigos
do velho camponês, um ho-
mem simples que prestou re-
levantes serviços ao município
de Candeias nos três manda-
tos que cumpriu na Câmara
Municipal, onde se destacou
como um dos mais combaten-
tes nas legislaturas que parti-
cipou.

Ambulância
Para atender a uma solici-

tação dos moradores do povo-
ado da Pindoba, o ex-vereador
Cassimiro Correia doou, no
último dia 4 de junho, uma
ambulância que será utilizada
para o transporte das pessoas
que necessitem de atendimen-
to médico no hospital Ouro
Negro, na Unidade de Pronto
Atendimento-UPA 24h ou
mesmo no posto médico Luiz
Viana Filho.

Para o vereador Silvio Cor-
reia, filho do homenageado, a

população da Pindoba mere-
ce muito mais e ele continua-

rá dando assistência àquele
povo.

LBV entrega enxovais para gestantes
atendidas em Salvador

Gestantes que vivem em situ-
ação de vulnerabilidade soci-
al receberam, nesta quinta-
feira, 25, da Legião da Boa
Vontade (LBV) kits de enxo-
vais para bebês. A cerimônia
de entrega aconteceu no Cen-
tro Comunitário de Assistên-
cia Social da Instituição, lo-
calizado na Rua Odilon Dó-
rea, nº 676, Brotas.

O jornal O Candeeiro este-
ve presente na solenidade,
representado por seu diretor,
o jornalista José Eduardo
dos Santos, que na oportuni-
dade, parabenizou a LBV
pela iniciativa.

Ivan Palma

assume a

chefia de

Gabinete da

Prefeitura

Apesar de ter um histórico de
ser aliado da ex-prefeita
Tonha Magalhães, derrotada
nas eleições passadas pelo
prefeito Pitágoras Ibiapina, o
ex-vereador e ex-secretário
nas administrações de Tonha

e Amiga Ju, Ivan Palma, foi
convidado e aceitou ser o novo
chefe de gabinete da
Prefeitura, em substituição à
vereadora Marivalda Silva
(PT), que assumiu uma
cadeira na Câmara Municipal.

No discurso de posse, que
aconteceu no último dia 1º de
junho, na sala de reuniões da
Prefeitura, Ivan Palma disse
que estava assumindo o cargo
para ajudar a tirar o município
de Candeias do marasmo que
se encontrava e ser um elo
entre o prefeito e os demais
Secretários que compõem a
administração municipal.

Dia do Meio Ambiente é comemorado com
feira ecológica na praça Dr. Gualberto

A Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de Candeias
promoveu, nos dias 5 e 6 de
junho, na praça Dr. Gualber-
to Dantas Fontes, uma feira
ecológica em comemoração ao

Dia Mundial do Meio Ambien-
te, que é celebrado no dia 5.

A data foi escolhida em vir-
tude da realização no ano de
1972, em Estocolmo, na Sué-
cia, da Conferência das Na-

ções Unidas sobre Meio Am-
biente Humano, com o obje-
tivo principal de chamar a
atenção de todas as esferas da
população para os problemas
ambientais e para a importân-
cia da preservação dos recur-
sos naturais, que, até então,
eram considerados por muitos
inesgotáveis.

Na Feira Ecológica de Can-
deias, promovida pela SE-
MAM, foram instaladas vári-
as barracas onde se comerci-
alizaram produtos produzidos
pela agricultura familiar do
interior do município.

O secretário da pasta, Toni
Gleidson, acompanhado do
diretor de O Candeeiro, José
Eduardo, e do empresário
Walfredo Barão Mello Teixei-
ra, visitou os stands e recebeu
informações sobre a produção
agrícola municipal. Pág. 7
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Minhas Amigas e meus Irmãos, mi-
nhas Irmãs e meus Amigos, a ban-
deira que nos inspira é pregar a Pa-
lavra de Deus, não a nossa, porque
as Almas estão sequiosas do conhe-
cimento das Coisas Divinas.
Nas Diretrizes Espirituais da Reli-
gião de Deus, do Cristo e do Espíri-
to Santo, volume I (1987), expresso
o que defendo desde a década de
1960: se os governos do mundo in-
teiro, num ato milagroso, resolves-
sem todos os problemas sociais de
seus povos, as massas continuariam
insatisfeitas, porque não somos ape-
nas cérebro, estômago, sexo; todavia,
algo mais: muito mais, somos Espí-
rito! E este tem aspirações situadas
além das do corpo. Somos também
sentimento refinado, vontade de des-
cobrir novos campos, novas eras,
novas dimensões. Somos Almas li-
vres em Deus e não admitimos alge-
mas. Amamos a liberdade e com cer-
teza a conquistaremos à medida que
a respeitarmos, contribuindo para o
bem de nossos semelhantes com a

construção de uma Sociedade Soli-
dária realmente Altruística Ecumê-
nica.

Aliás, há muitos anos cheguei a
afirmar, referindo-me à Democracia,
ser ela o regime da responsabilida-
de. O seu sentido mais elevado en-
contra-se no Evangelho de Jesus, a
Boa Nova do Divino Condutor do
planeta Terra. Poderíamos dizer: seu
Coautor. Deus é a Origem de todo o
Bem, de uma forma que nos cumpre
meticulosamente dissecar, de modo
que saibamos, em Espaço e Tempo
Divinos, desfrutar Sua Sabedoria,
magnificência que abarca o Univer-
so. Jesus é UM com Ele. Podemos
testemunhar a Sua excelsa influên-
cia no surgimento deste orbe que
habitamos, no relato de João, o
Evangelho Iniciático, versículos de 1
a 3: “No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. O mundo [o planeta
Terra] foi feito por Ele. Tudo foi fei-
to por Ele. Nada do que se fez foi fei-
to sem Ele, Cristo Jesus”.

Aqui comprovamos como Jesus
formou este corpo celeste, que é a
nossa moradia comum, e como a Sua

Misericórdia permite que vivamos
nele. No entanto, ingratamente o
maltratamos, como ainda fazemos
no tocante, por exemplo, à água, sem
a qual não podemos viver. Com ne-
gligência, continuamos profanando-
a, como se quiséssemos decretar, nós
mesmos, a nossa morte coletiva.

Que acabará sobrevindo?
O precioso líquido em forma po-

tável se tornará, por sua rareza cau-
sada pela insanidade humana, mais
um grave fator de guerra. Entretan-
to, nada temamos. Sirvamos ao Cri-
ador por intermédio de Suas criatu-
ras. Por quê?! Porque, como revela
João no versículo quarto do capítulo
primeiro, referindo-se a Jesus, que é
UM com o Pai: “A vida está Nele, e a
vida é a Luz do mundo”.

E o que acontece quando a Luz se
apresenta? O versículo 5 do mesmo
capítulo do Evangelho responde: “A
Luz resplandece nas trevas, e as tre-
vas não podem prevalecer contra
ela”.

Por isso, afirmo que seguros es-
tamos na Divina Segurança das se-
guras mãos de Jesus.

A Psicologia e o Trabalho na Assistência Social

O trabalho da psico-
logia no Sistema
Único da Assistên-
cia Social é relativa-
mente novo, princi-
palmente se compa-
rado às atuações no
Sistema Único de
Saúde. Todavia,

seja enquanto ciência ou profissão,
a psicologia não está desarraigada
dos aspectos sociais, históricos e cul-
turais, ao contrário, influencia e so-
fre influências significativas no que
tange às mais tênues mudanças na
sociedade. Isso significa que, além de
não estar imune a tais variações, a
psicologia precisa constantemente se
(re)adaptar a tais transformações
cotidianas.

É também no trabalho cotidiano,
no contato com o sujeito que haverá
a possibilidade de ocorrer mudanças
significativas na sociedade; princi-
palmente através da apropriação dos
instrumentos de trabalho que o pro-
fissional tem para extrair ao máxi-
mo a demanda do indivíduo a partir

da realidade que o cerca. Não obs-
tante, faz-se necessário frisar que o
trabalho será bem mais rico se agre-
gado com outros saberes científicos,
ou seja, agregado a um trabalho mul-
tidisciplinar, visto que a análise ho-
lística só tende a enriquecer o aten-
dimento. Ou seja, são as combina-
ções de trabalhos especializados que
fortalecem os pilares que sustentam
todo o arcabouço científico. Tais in-
tervenções permitem, portanto,
plantar sementes na instalação de
uma contracultura, para que no fu-
turo outras gerações possam colher
o fruto da emancipação, renegando
o assistencialismo e subserviência.

E apesar do domínio da socieda-
de capitalista, e dos inúmeros cam-
pos de atuação disponíveis para o
profissional de psicologia que atua
nessa área, são os princípios éticos
que sempre devem continuar norte-
ando essas práticas, a fim de que o

mesmo – através de sua práxis – não
caia no engodo de enquadrar os in-
divíduos sob a ótica dominante que
impera, contribuindo para aumentar
ainda mais as estatísticas da exclu-
são social (concreta e/ou subjetiva).

O abismo que separa a Política da
Assistência Social que temos e a que
queremos é avassalador, e a constru-
ção da ponte que poderia aproximar
os dois lados está ainda vagarosa-
mente sendo construída. Torcemos,
por fim, para que a Psicologia possa
adentrar, ocupar e influenciar cada
vez mais esses espaços para contri-
buir com o protagonismo individual
e social. E que esse grito possa se so-
mar aos de muitos outros que creem
na verdadeira transformação social,
a fim de que eles se concretizem em
eficazes ações que possibilitem tor-
nar reais todas as tão belas linhas que
regem o Sistema Único da Assistên-
cia Social.

Vladirmir Nascimento é Psicólogo, mestrando em Psicolo-
gia (UFBA) e autor do livro DIFERENÇAS - CRP - 03/0431

Almas livres
em Deus

Web, educação e poder

Não é novidade que
a internet se tornou
ferramenta indis-
pensável em nossa
rotina. Ao acessá-
la, vêm abaixo fron-
teiras antes intrans-
poníveis para a
maioria dos cida-

dãos. Contudo, jamais nos esqueça-
mos — também para o bom uso do
meio cibernético — de que educação
é poder. Sem o devido ensino, alia-
do à Espiritualidade Ecumênica, o
manuseio desse influente recurso
pode ser desastroso.

A dra. Lilian Castelani, especi-
alista em Direito Eletrônico e Pro-
cesso do Trabalho, de São Paulo/SP,
fez um comentário de recorrente in-
teresse das famílias:

“O principal perigo no mundo
virtual é a exposição exacerbada. As
pessoas não estão preparadas para
usar a internet. Elas têm que ter
maior responsabilidade pelo que
vão publicar, principalmente nas
redes sociais, nas quais a gente ex-
põe as ideias, os nossos familiares,
a nossa imagem. É importante ade-
quar aquilo que deve, de fato, ser
passado para a frente, porque, co-
locado na internet, está para o mun-
do. Dissemina-se muito rápido a
informação, e ela hoje é muito vali-
osa”.

Recomenda a dra. Lilian: ”Seja
nas redes sociais ou quando você vai
comprar um serviço qualquer na
internet, é preciso avaliar se o site é
idôneo, se os termos de uso estão de
acordo com aquilo que você acha

certo. Tomar esses pequenos cuida-
dos é primordial para uma boa se-
gurança da sua privacidade. Senão
você será vítima de ilícito por culpa
própria”.

O respeito ao próximo foi tam-
bém ressaltado pela advogada: ”É
muito importante saber se o que
você está colocando na internet vai
magoar um terceiro, se será real-
mente útil para alguém ou até para
si mesmo”.

Muita atenção agora ao que disse
a dra. Lilian: ”Às vezes, as pessoas
postam fotos íntimas e não sabem a
repercussão que isso vai dar na in-
ternet. Com um clique, isso se disse-
mina para milhões de pessoas, é
imensurável para quantas outras
daí em diante. E para tirar da in-
ternet é muito difícil! A gente con-
segue a retirada do ar de ilícitos,
mas de coisas que você mesmo co-
loca é complicado, e daí você está
exposto ao cyberbullying, a humi-
lhações. É preciso cautela ainda ao
expor opiniões muito polêmicas.
Então, tem que tomar esses cuida-
dos na hora de colocar a cara na
internet”.

O sociólogo Daniel Guima-
rães, do programa Sociedade Soli-
dária, da Boa Vontade TV (Oi TV —
 Canal 212 — e Net Brasil/Claro TV
— Canal 196), expôs à dra. Lilian este
quadro: ”As crianças e os adolescen-
tes são usuários ávidos dessas tec-
nologias. É comum as dominarem
mais do que os próprios pais e, em
geral, não têm tanta maturidade
para compreender a questão dos li-
mites”.

A orientação da especialista em
Direito Eletrônico é que ”os pais de-
vem estar atentos à rotina da cri-
ança. Por exemplo, não deixar com-
putador de maior uso em ambien-
tes fechados, deixar em locais de
maior circulação. Tudo bem que é
difícil; hoje há
os smartphones, os tablets. Mas a
atenção do pai tem que ser sempre
maior, observar o comportamento
da criança, conversar com ela. Acho
que proibir é tirá-la da sociedade
hoje, porque ela está inclusa nesse
meio social do virtual. Então, pelo
bate-papo, deixar mais próximos
pais e filhos. Entender que, às vezes,
um ato do filho pode responsabili-
zar o pai de um crime, porque ele é
responsável pelo filho. O pai não
pode chegar em casa cansado e dor-
mir. Não! Vamos saber como foi o
dia e ver se o filho está mais chatea-
do ou não. Acho que essa conversa
em família é que dá maior respon-
sabilidade”.

Para a dra. Lilian, ”a palavra de
ordem é educação”. Esse é o cami-
nho para se prevenir dos crimes, que,
segundo ela, ”estão aí, são os mes-
mos, os meios é que são alterados.
E hoje a gente está com uma ferra-
menta digital que dá uma dissemi-
nação para os crimes muito maior.
Educar-se para mexer com internet
é a grande segurança. Dar-se pri-
vacidade, tomar cuidado com o que
expõe são as medidas mais coeren-
tes para trafegar nesse mundo”.

Grato, dra. Lilian Castelani, pe-
los esclarecimentos de grande utili-
dade social.

PAIVA NETTO

José Paiva Netto é jornalista, escritor e radialista. Diretor Presidente
da Legião da Boa Vontade - LBV - E-mail: paivanetto@lbv.org.br

Repercussão
Repercutiu positivamente nos meios políticos de Madre de Deus, a maté-
ria publicada em nossa coluna na edição passada, dando conta de que o
advogado e atual secretário de Meio Ambiente daquele município, Luiz
Montal, pretende concorrer à sucessão do prefeito Jeferson Batista.
Várias lideranças políticas medredeusenses procuram Montal para ofere-
cer apoio nessa nova empreitada. Dr. Montal, como é carinhosamente tra-
tado no município, é um político nato, apesar de nunca ter disputado uma
eleição. Agora ele está disposto a quebrar esse tabu e disputar a Prefeitura
de Madre de Deus.
Depois de ocupar vários cargos na administração municipal e na Câmara
de Vereadores, onde sempre desempenhou com competência as funções
que exerceu, Dr. Montal se sente preparado para administrar o município.
Apesar dos apoios que vem recebendo, Dr. Montal faz questão de dizer
que só será candidato se o seu nome for bem aceito na comunidade e se ele
for o escolhido do grupo a qual pertence, que tem a liderança do prefeito
Jeferson Batista.
Enquanto isso, vários amigos e correligionários têm se solidarizado com
as pretensões desse competente advogado que tem relevantes serviços pres-
tados ao município de Madre de Deus. Vamos aguardar!

Na oposição
Enquanto no grupo do prefeito Jeferson Batista existem vários nomes que
pretendem disputar a sua sucessão, o nome do ex-vereador e ex-presiden-
te da Câmara, Dailton Filho, surge como o mais forte da oposição para
concorrer à prefeitura de Madre de Deus.
Dailton Filho disputou com o atual prefeito Jeferson Batista e perdeu com
uma margem muito pequena, mesmo sem ter tido uma grande estrutura
de campanha. Agora, dizem na cidade, que se o prefeito não fizer uma
grande administração, será muito difícil ele fazer o sucessor e Dailton Fi-
lho teria reais chances de ganhar as eleições.
O fato é que ainda estamos muito longe de 2020, quando acontecerão as
eleições municipais, mas como dizem os políticos nunca é cedo demais
para se fazer política. E isso, Dailton vem fazendo diariamente.

Candidato
Quem também já anunciou sua candidatura, só que a deputado estadual,
foi o atual secretário de Governo da Prefeitura de Madre de Deus, Nilton
Bastos Júnior, o Niltinho, que tem feito um grande trabalho naquele mu-
nicípio.
Niltinho é muito querido na região e algumas lideranças políticas de vári-
os municípios da Região Metropolitana de Salvador já declararam que irão
apoiá-lo. Em Candeias, por exemplo, importantes personalidades do meio
político dizem que vão apoiar o secretário de Governo de Madre de Deus.

Cobrança
Apesar de fazer parte da bancada que apoia o prefeito Pitagoras Ibiapina,
o vereador Silvio Correia é um dos que mais cobram ao atual prefeito de
Candeias.
Recentemente, numa solenidade no distrito de Pindoda, quando o ex-ve-
reador Cassimiro Correia doou uma ambulância para aquela comunidade,
Silvio pediu aos moradores da localidade que cobrassem do prefeito as
obras prometidas e citou que ele próprio encaminhou à Prefeitura, duas
solicitações para a implantação de um posto médico e a construção de
uma quadra de esportes. “Me ajudem a cobrar do prefeito as melhorias
que essa comunidade tanto precisa e merece”, bradou Silvio Correia.

Chefe de Gabinete
O atual chefe de gabinete da prefeitura de Candeias, Ivan Palma, confi-
denciou à coluna, que antes de aceitar o convite do prefeito Pitagoras Ibi-
apina para assumir o cargo, consultou, além dos familiares, alguns ami-
gos, e todos foram unânimes em incentivá-lo a aceitar, por acharem que
ele poderia contribuir para melhorar a administração municipal, o que
concordamos. Ivan é muito competente e já provou isso, quando foi secre-
tário de Tonha e Amiga Ju.

Na Câmara Municipal, Ivan foi um dos vereadores mais destacados,
apser de ter sido líder da prefeita Tonha Magalhães, que sofria uma forte
oposição na época.

PDDM de SFC
Depois de ampla consulta à população, a Prefeitura de São Francisco do
Conde, através da Secretaria de Planejamento – SEPLAN entregou ofici-
almente aos vereadores, no último dia 13 de junho, no Plenário da Câma-
ra, o Projeto de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal –
PDDM.

O PDDM é uma exigência do Estatuto da Cidade e se dá na esfera da
ação política e de construção de novos vetores de desenvolvimento eco-
nômico e social, no qual está em disputa a própria noção de desenvol-
vimento, a partir de diferentes visões dos cidadãos sobre a cidade que
desejam.
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Controle Municipal, Mestre em Contabilidade
Governamental, Consultor Público, Diretor do

Escritório JM Contabilidade, Assessoria e
Consultoria, Sócio do Escritório Martins &

Carvalho Pinho Advogados Associados, SSA/BA.

Direitos e Garantias
Fundamentais

Constitucionais
Por Jorge Martins

Nova Via Atlântica beneficia mais

de 400 mil moradores da RMS

Quem passou há algum tem-
po pela Via Atlântica, conhe-
cida também como Estrada da
Cetrel, vai se surpreender com
a transformação do local, que
foi totalmente pavimentado.
Nesta segunda-feira (12), o
governador Rui Costa inaugu-
rou oficialmente o trecho de
19 quilômetros entre o muni-
cípio de Camaçari e a Estrada
do Coco (BA-099). Na inter-
venção, foram investidos mais
de R$ 32 milhões para bene-
ficiar pelo menos 400 mil ha-
bitantes da Região Metropo-
litana de Salvador (RMS),
além de atender a um fluxo de

mais de 2.280 veículos que
trafegam diariamente pela es-
trada.

Segundo o governador,
além de favorecer a rotina dos
moradores de Camaçari, a
obra beneficia o turismo, va-
lorizando o acesso ao Litoral
Norte, e também a área indus-
trial. “Estamos entregando
uma estrada moderna, que
teve um serviço de ótima qua-
lidade. A nova via potencializa
o desenvolvimento do estado,
contribuindo para a atração
de novas empresas, que pode-
rão se instalar ao longo dessa
grande avenida”, afirmou Rui.

Com extensão total de 22
quilômetros, quem trafegar
pela Via Atlântica agora tem
muito mais conforto e tran-
quilidade, porque, além da
nova pavimentação em 19 qui-
lômetros, um trecho de 2,8
quilômetros foi duplicado, fa-
cilitando o acesso e o tráfego
para os municípios de Cama-
çari, Pojuca, Dias D’Ávila,
Mata de São João e Lauro de
Freitas. Sob responsabilidade
da Secretaria de Infraestrutu-
ra do Estado (Seinfra), a nova
estrada movimenta também a
economia, facilitando o esco-
amento da produção das em-

presas localizadas na região,
principalmente no Polo In-
dustrial de Camaçari.

Infraestrutura na RMS
Além da Via Atlântica, ou-

tras importantes intervenções
em infraestrutura estão sendo
realizadas pelo Governo do
Estado na RMS, principal-
mente no complexo de rodo-
vias estaduais que cruzam os
municípios da região. Entre
eles, estão a Via Metropolita-
na Camaçari-Lauro de Freitas,
que ligará a Rodovia CIA-Ae-
roporto (BA-526) à Estrada do
Coco (BA-099), com 84% das
obras já executadas, e os 23
quilômetros de vias do Polo
Industrial de Camaçari, com
entrega prevista para agosto
deste ano, e que está com 90%
das obras concluídas.

São intervenções que se
somam a outras obras já en-
tregues, como o Anel Viário de
Candeias, inaugurado em
março deste ano. Com 13,4
quilômetros de extensão e in-
vestimento de mais de R$ 30
milhões, a via retirou do cen-
tro da cidade o trânsito de ve-
ículos pesados, como cami-
nhões e carretas que prestam
serviço à refinaria da Petro-
bras localizada na região. O
anel tem início no Viaduto Via
Maré, no KM 583 da rodovia
BR-324, cruza a BA-523 e se
estende até a rodovia BA-522.
Mais de 175 mil habitantes es-
tão sendo beneficiados com a
obra.

A nova Via Atlântica faz parte do complexo de rodovias que cruzam os municípi-
os da RMS que estão sendo construídas pelo Governo do Estado

Texto: Anna Larissa Falcão / Foto: Manu Dias / SECOM/GOVBA

Aleluia comemora votação que
salva parque industrial baiano
“A bancada baiana fez a sua
parte na Câmara para evitar o
desmonte da indústria nor-
destina. Agora depende do
Senado”, diz o deputado fede-
ral José Carlos Aleluia (Demo-
cratas-BA), comemorando o
consenso alcançado na Câma-
ra dos Deputados que garan-
tiu a votação do projeto que
convalida incentivos fiscais
dos estados (PLP 54/15). A
proposta volta agora ao Sena-
do para votação final.

Fruto de um acordo entre
governo e oposição, o projeto
evita as consequências desas-
trosas de decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) de jul-
gar inconstitucionais 23 nor-
mas estaduais que reduziam
alíquotas, bases de cálculo e
acréscimos no recolhimento
de ICMS. A decisão colocaria
em risco todo o parque indus-
trial baiano, em especial a fá-
brica da Ford e o Polo Petro-
químico de Camaçari.

“A insegurança jurídica
causada pela decisão do Su-
premo praticamente inviabili-
za as empresas industriais que
dependem de incentivos para

compensar as desvantagens
de infraestrutura das regiões
menos desenvolvidas do país.
Esse projeto regulamenta o
tema permitindo que o Confaz
perdoe e até prorrogue a con-
cessão de isenções de ICMS
concedidas”, explicou o demo-
crata.

O relator da matéria na Câ-
mara, deputado Alexandre
Baldy (Podemos-GO), excluiu
dois dispositivos que provoca-
vam a redução gradativa de
alguns tipos de incentivos ao
longo do tempo de sua vigên-

cia prorrogada. Com isso, a
matéria deve voltar ao Sena-
do, seu local de origem.

“É muito importante res-
saltar que o Congresso, e em
especial a bancada baiana,
não tem deixado a crise polí-
tica afetar a votação de maté-
rias importantes. Se deixásse-
mos essa oportunidade pas-
sar, colocaríamos em risco
todo o nosso parque industri-
al. Estados do Sul e do Sudes-
te já estavam de olho”, afir-
mou Aleluia.

O deputado José Carlos Aleluia é do Democratas

Texto e Foto: Ascom/Dep. Aleluia

SECULT de SFC
criou o projeto
Cultura Mais
2017

Secretaria de Cultura

cadastra artistas de

candeias
Candeias adere ao Serviço Municipal de Agricultura Familiar

O legislador originário consolidou, através da ordem cons-
titucional, a teor do que prescreve o Art. 5º, caput, os pri-
mados dos Direitos e Garantias Fundamentais, destacan-
do-se, por conseguinte, a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade como
elementos estruturantes da relação Estado com as pessoas
e consigo mesmas. Desta estruturação, por óbvio, nasceu,
inevitavelmente, uma gama significativa de direitos e de-
veres destinados ao indivíduo, à coletividade e ao próprio
Estado, este último constituído através de seus fundantes
elementos, ou seja, povo, território e soberania.

Em consequência do dinamismo e da evolução porque
passa a sociedade, dada a relevância dos aspectos sociais,
tecnológicos, culturais, econômicos, dentre outros, urge a
necessidade de se conhecer e compreender, verdadeiramen-
te, no seio da ordem constitucional, a conceituação e o tra-
tamento dedicados aos direitos e garantias fundamentais,
para, em seguida, propiciar, particularmente ao operador
do direito, sem desprezar os demais, logicamente, a opor-
tunidade de prover e dominar a exegese derivada da mens
legis deste que é, talvez, jurídico-doutrinariamente, consi-
derado o comando constitucional de maior e mais absoluta
relevância à ordem social pátria.

Como resposta, têm-se que os direitos e garantias fun-
damentais articularam-se, constitucionalmente, e, por con-
seguinte, se desenvolvem a cada instante sob o prisma da
mutabilidade social. Logo, se configuram como institutos
sócio-jurídicos que, além de limitar a sempre corporativa
e, muitas vezes, feroz atuação do poder estatal contra o ci-
dadão, a ele reserva, também, sem sombras de dúvidas, o
dever de garantir, proteger e agasalhar os direitos subjeti-
vos dispostos.

Os direitos fundamentais, portanto, são expressões de-
claratórias e afirmadoras da livre convivência social; da dig-
nidade e da igualdade da pessoa humana, enfim, de todo o
contexto de bens e valores assegurados pela Constituição.
A fim de consolidar estas prerrogativas, quis o legislador, e
assim o fez positivamente, a aparição de instrumentos as-
securatórios constitucionais – garantias fundamentais – de
observância obrigatória, para que os bens e direitos se man-
tivessem livres e dispostos a seus titulares, a todo instante
e, quando perseguidos, indevidamente, o próprio Estado
impedisse, formal e materialmente, a descabida pretensão
subjetiva.

Historicamente, nasceram no postulado dos direitos de
primeira dimensão, a garantia e a defesa dos direitos dos
cidadãos em face do Estado e contra si mesmos, a fim de
que, no exercício de sua missão institucional, se abstenha
de interagir negativamente contra atos declaratórios, indi-
viduais e coletivos, ditados pelas normas constitucionais em
prol da cidadania.

Com o intuito de atender aos comandos didáticos, re-
servou-se este pesquisador, estudar, separadamente, os
Direitos Fundamentais consistentes em garantias jurisdi-
cionais, apesar de breve passagem pela ordem constitucio-
nal, especialmente, no campo declaratório positivado da
relação entre o cidadão e o Estado.

Nesse diapasão, a Carta Política de 88, Art. 5°, discipli-
na, sempre em respeito aos princípios da igualdade, do di-
reito à vida e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana,
que o Estado Juiz seja acionado, a qualquer hora ou instan-
te, no sentido de fazer justiça aos seus súditos, quando ne-
cessitados de sua atuação. Em consequência, normatizou
(positivou) garantias constitucionais jurisdicionais como
instrumentos assecuratórios de suas próprias declarações
materiais, a exemplo do princípio da inafastabilidade da
tutela jurisdicional; da inexistência e proibição de Tribunal
de Exceção; julgamento de crimes contra a vida pelo Tribu-
nal do Júri; princípio do Juiz Competente e Promotor Na-
tural, etc.

A Jurisdição é uma garantia instrumental constitucio-
nal. Portanto, se nasceu para proteger o cidadão, logo, está
diretamente condicionada à existência de direitos igualmen-
te fundamentais deste. A subjetividade inerente aos direi-
tos fundamentais, individuais ou coletivos, é preceito nor-
mativo e princípio lógico, pois, dela, constitucionalmente,
nascem a pretensão e a possibilidade de mantença ou ces-
são de bens e direitos protegidos e titularizados. Não res-
peitada, o Estado Juiz, se provocado, não se absterá de pa-
cificar o conflito de interesses, seja na esfera cível, penal ou
especial (eleitoral, militar e trabalhista), sob pena de res-
ponsabilização por ação ou omissão.

Conclui, desde já, o autor deste estudo, que os direitos e
garantias constitucionais jurisdicionais (prerrogativas nor-
mativas declaratórias e instrumentos assecuratórios) de
responsabilidade do Estado, direcionadas aos seus cidadãos,
disciplinam o propósito de assegurar a ordem social em res-
peito aos princípios da dignidade e igualdade da pessoa
humana e do direito a vida, tão celebrados, nacional e in-
ternacionalmente, pelos entes estatais, com assento na dic-
ção do Art. 5°, da Constituição Republicana Brasileira.

Os grupos culturais de São
Francisco do Conde ganharam
a oportunidade de se cadas-
trar no projeto Cultura Mais
2017, promovido pela Secreta-
ria Municipal da Cultura –
SECULT. Este projeto visa fo-
mentar, promover e difundir
a produção artístico-cultural
no âmbito municipal e irá con-
templar 20 grupos culturais
do município.

Serão concedidos incenti-
vos de até 100% do valor de
cada projeto selecionado que
tenha por finalidade a realiza-
ção de um produto cultural no
município de São Francisco
do Conde. O valor de incenti-
vo de cada projeto pode che-
gar a R$ 25.000,00.

Podem participar projetos
nas seguintes áreas: Artes Vi-
suais; Artes Cênicas; Música;
Dança; Tradição ou Folclore;
Livro, Leitura e Literatura;
Audiovisual; Patrimônio Cul-
tural; Capoeira; Cultura Afro-
brasileira; Políticas e Gestão
Cultural.

O Secretário de Cultura e Tu-
rismo de Candeias participou
de uma reunião com alguns
artistas e integrantes de ban-
das musicais da cidade, para
o cadastramento desses pro-
fissionais na Secretaria.

O objetivo do cadastra-
mento, além de consolidar o
censo cultural (como forma de
o poder público municipal
identificar os segmentos cul-
turais presentes no Município
e desenvolver políticas mais
consolidadas e de acordo com
a realidade local), é implantar
um banco de dados com todos
os contatos de artistas e ban-
das, para futuras contratações
de shows e apresentações ar-
tísticas e culturais na cidade.

O secretário de Desenvolvi-
mento Rural do Governo da
Bahia, Jerônimo Rodrigues,
assinou No último dia 31 de
maio, a Portaria de número
55, que confirma a adesão do
município de Candeias ao Ser-
viço Municipal de Apoio à
Agricultura Familiar (SE-
MAF). Depois de muitas reu-
niões, com participação do se-
cretário de Meio Ambiente,
Toni Gledson e do Prefeito,
Dr. Pitágoras Ibiapina, a Cida-
de finalmente conseguiu fir-
mar o convênio com o servi-
ço, trazendo assim benefícios
para os pequenos agricultores.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Meio Ambi-
ente, Toni Gledson, Candeias
foi parabenizada pela equipe

do Serviço Territorial de
Apoio à Agricultura Familiar
(SETAF), pois foi a primeira
vez que o município partici-
pou de reunião sobre o assun-
to. O programa tem o objetivo
de contribuir na esfera local
com o Governo do Estado da
Bahia por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Rural,
para implantação, execução e
gestão de políticas, progra-
mas, projetos e ações com foco
na promoção do desenvolvi-
mento rural sustentável e so-
lidário. Dentre as ações do
SEMAF estão a disponibiliza-
ção de insumos produtivos,
implantação de infraestrutu-
ra rural, apoio para acesso aos
mercados tradicional e insti-
tucional, e a implantação da

agroindústria familiar, regula-
rização fundiária, oferta de
assistência técnica e extensão
rural.

Atualmente Candeias tem
2.000 agricultores cadastra-
dos. Os cadastros são realiza-
dos mediante o surgimento de
novos agricultores e aconte-
cem em associações por bair-
ros, no Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais (localizado do
Sarandy) ou até mesmo em
Unidades Escolares nos distri-
tos onde tenha uma concen-
tração de agricultores. Para o
cadastramento, o Sindicato
agenda data, horário e local,
informa aos agricultores e re-
aliza com a apresentação do
documento da “terra”, RG e
CPF do proprietário.
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O jornalista José Eduardo, de  O Candeeiro, entregou um dos Kits para uma das gestantes

ASSISTÊNCIA SOCIAL A iniciativa busca apoiar futuras mamães
fortalecendo os vínculos familiares

Formatura
de Thiago

Thiago será zootecnista

Madre de Deus comemorou
28 anos de emancipação política

O presidente da Câmara de Vereadores Mardem
Lessa recepcionou o prefeito Jeferson Batista

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

A ATT – Atlântico Transportes e
Turismo ainda oferece um serviço

exclusivo para as indústrias  do Polo
Petroquímico.

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.

Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

Festa na Pindoba para a entrega da ambulância

Silvio Correia pediu aos
moradores da Pindoba
para cobrar do prefeito
as obras para o distrito

LBV entrega enxovais para
gestantes atendidas em Salvador

Gestantes que vivem em situ-
ação de vulnerabilidade soci-
al receberam nesta quinta-fei-
ra, 25, da Legião da Boa Von-
tade (LBV) kits de enxovais
para bebês. A cerimônia de
entrega aconteceu no Centro
Comunitário de Assistência
Social da Instituição, localiza-
do na Rua Odilon Dórea, nº
676, Brotas.

Durante a ocasião, as futu-
ras mamães assistiram à pa-
lestra sobre cuidados com o
bebê, ministrada pela psicólo-
ga, Daiana Almeida. “É muito
importante desenvolver esse
trabalho com as mães e ges-
tantes, porque a maternidade
é um momento desafiador. A
LBV faz um papel fundamen-
tal na vida dessas mulheres.
Para mim, foi um privilégio
imenso participar e conhecer
o programa. Coloco-me à dis-
posição no que for necessá-
rio’’, disse.

O evento contou também
com apresentações musicais e
foi coroado com a participa-
ção das próprias gestantes,
que emocionou a todos. “Can-
tar foi uma forma de expres-
sar a minha gratidão a LBV.
Eu vivi muitos momentos
tristes no início na minha
gravidez e até tive depressão
porque minha família não me
apoiou. O único lugar que tive
amparo e acolhimento foi

aqui”, destacou Daiana Silva,
uma das atendidas. A jovem
espera sua primeira filha e res-
saltou como mudou após in-
gressar no programa. “Hoje eu
já converso com as pessoas,
dou risada, aceito a gravidez
e já amo a minha filha”, fina-
lizou.

A cerimônia contou com a
presença da delegada Helene-
ci Souza, da Delegacia Espe-
cializada de Atenção a Mulher
(DEAM); da Coordenadora do
Centro de Referência da Assis-

tência Social/Brotas, Karina
Silveira; do jornalista Eduar-
do Valença, da empresária
Márcia Silva, dentre outros
convidados. .

A ação faz parte do progra-
ma Cidadão-Bebê, desenvolvi-
do pela LBV, com o objetivo de
amparar grávidas e mães com
filhos de até 3 anos de idade,
oferecendo-lhes apoio à uma
gravidez saudável. No grupo
de gestantes, as participantes
têm acesso a atendimento so-
cial, palestras e oficinas temá-

ticas sobre planejamento fa-
miliar, saúde do bebê, direi-
tos, autoestima, higiene etc.
Após o nascimento da crian-
ça, as atendidas continuam
recebendo o acompanhamen-
to da instituição até o filho
completar 3 anos.

O Centro Comunitário de
Assistência Social da Legião
da Boa Vontade está localiza-
do na Rua Odilon Dórea, nº
676, Brotas. Informações: (71)
3234-9333.

Apesar de não apresentar o
mesmo brilho de anos ante-
riores, as autoridades do
Executivo e Legislativo ale-
gam as dificuldades finan-
ceiras causadas pela crise
econômica que tem castiga-
do os municípios, as come-
morações em homenagem
ao aniversário de Emancipa-
ção de Madre de Deus, mais
uma vez, transcorreram em
clima de muita alegria e con-
fraternização.

Todos os onze vereadores
que compõem a atual Câma-
ra Municipal, participaram
das solenidades em come-
moração aos 28 anos da ca-
çulinha da Região Metropo-
litana de Salvador, que teve
início com o hasteamento
das Bandeiras do Município,
da Bahia e do Brasil, seguin-
do-se de uma missa festiva

na Igreja Matriz da cidade,
culminando com uma sessão
solene na Câmara de Verea-
dores.

O município de Madre de
Deus teve a sua emancipação
política promulgada em 13
de junho de 1989, por força
da Lei nº 7839/89, assinada
pelo então governador Nilo
Coelho. O seu território foi
desmembrado do de Salva-
dor.

Nesses 27 anos de inde-
pendência, Madre de Deus
vem atingindo um nível de
desenvolvimento que ultra-
passa os demais do seu en-
torno. Hoje, o município os-
tenta um dos melhores Índi-
ces de Desenvolvimento
Humano (IDH) da Região
Metropolitana de Salvador,
sendo uma das melhores ci-
dades para se viver.

Foto; Jorge Bastos

No próximo mês de julho, o
jovem Igor Thiago Barbosa
dos Santos, o nosso Galo, es-
tará concluindo o curso de
Zootecnia, pela Universidade
Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB, campus de Ita-
petinga, para a felicidade dos
pais Evanildo Barbosa e Nad-
ja Maria, e dos irmãos Diego
e Dudu. A solenidade de for-
matura será em Itapetinga,
mas Thiago vai oferecer aos
amigos e familiares um chur-
rasco de carne de angus no sí-
tio da família, o São José, em
Vitória da Conquista.

O profissional de Zootec-
nia trabalha para que os ani-
mais vivam em boas condi-
ções, cuidando do peso, da
saúde e da alimentação. Tam-
bém é função do zootecnista
cuidar da reprodução e do
melhoramento genético dos
animais, além de atuar no au-
mento da produtividade de
derivados de animais, como
leite e ovos.

No último dia 04 de junho foi
realizada, no distrito da Pin-
doba, uma bonita festa em
homenagem ao Dia das Mães,
comemorado no segundo do-
mingo de maio. Para animar
a festa, o evento, patrocinado
pelo gabinete do vereador Sil-

vio Correia, contou com atra-
ções musicais de arrocha e for-
ró, com premiações e sorteios
para todas as mães da Pindo-
ba e do Massuim, comunida-
des que ficam a cerca de oito
quilômetros do centro de Can-
deias.

Um dos momentos mais
esperado pelos moradores da
região, foi a entrega da tão so-
nhada ambulância, que esta-
rá beneficiando toda comuni-
dade, prestando atendimento
de emergência aos moradores
e facilitando a locomoção até
os hospitais.

Doada pelo ex-vereador
Cassimiro Correia, pai do atu-
al vereador Silvio Correia, a
quem as comunidades de Pin-
doba e Massuim têm uma
grande admiração e respeito,
já que Cassimiro Correia foi
um dos responsáveis pela fun-
dação da Pindoba, tendo se
dedicado a vida inteira a aju-
dar aquela comunidade.

A ambulância foi entregue
aos moradores por Cassimiro
e Silvio Correia, com a parti-
cipação da administradora do
distrito, Vanessa Rebouças,

que está trabalhando em bus-
ca de melhorias para a popu-
lação e infraestrutura local.

Durante a solenidade, o ex-
vereador Cassimiro Correia
fez um longo pronunciamen-
to, relembrando a história da
Pindoba e as dificuldades en-
frentadas por seus moradores.
Foi ovacionado por todos ali
presentes .

Na oportunidade, o verea-
dor Silvio Correia também se
dirigiu aos presentes e concla-
mou a todos para ajudá-lo no
seu mandato, cobrando do
prefeito Pitágoras Ibiapina
(que foi convidado para o
evento e não compareceu) as
obras que ele solicitou e que
foram aprovadas por unani-
midade pelos demais vereado-
res, como um posto médico e
uma quadra para a comunida-
de. “Eu sozinho não sou nada.
Preciso que vocês me ajudem
a cobrar do prefeito as obras
que nós necessitamos. Quan-
do encontrarem o prefeito na
rua, cobrem dele. Se continu-
armos unidos seremos mais
fortes”, pontuou Silvio Cor-
reia.
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Ford promove semana do Meio Ambiente
com ações de sustentabilidade em Camaçari

Muitas pessoas devem imagi-
nar que numa fábrica de car-
ros, se produz apenas veícu-
los. Mas a fábrica da Ford, em
Camaçari, é referência tam-
bém quando o assunto é
sustentabilidade. O Complexo
mantém um viveiro de mudas
de espécies nativas da região,
além de outras para
paisagismo, que produz, em
média, 20 mil unidades todos
os anos. Só no ano passado,
15.617 foram plantadas no
próprio complexo e 3.105 fo-
ram doadas aos empregados.
O viveiro foi criado em 2002
com o objetivo de gerar mu-
das para o florestamento ao
redor do complexo industrial.
“O Programa de
Florestamento está empenha-
do na gestão florestal do com-
plexo, atuando na reabilitação
de fragmentos de Mata Atlân-
tica degradados”, explica
Mesz.

Com o objetivo de promo-
ver a educação ambiental,
também foi criado no espaço
um Centro de Educação
Ambiental, onde inúmeras

atividades são desenvolvidas
durante todo o ano. “Mostra-
mos aos visitantes projetos
como horta mandala e verti-
cal, composteira, minhocário
e captação de água da chuva,
além da produção das mu-
das”, complementa Mesz.
Para comemorar a Semana do
Meio Ambiente, entre os 5 e 9
de junho, estão previstas di-
versas ações sustentáveis, en-
tre as quais, uma visita dos
empregados ao Centro de
Educação Ambiental. Todos
os inscritos poderão conhecer
a área, dentro da Ford, que
planta mundas e torna o mun-
do mais verde. A ação está
sendo chamada de
Conectando Pessoas à Nature-
za.

Outra ação para celebrar o
Meio Ambiente será a exposi-
ção realizada por um grupo de
costureiras, responsáveis pela
mochila ecosustentável. Elas
irão mostrar para os emprega-
dos como as fardas industri-
ais se transformam nas mo-
chilas, que depois são doadas
para as crianças da rede mu-

nicipal de Camaçari. Desde
que o projeto começou, em
2014, já foram recicladas cer-
ca de 60 mil fardamentos, que
deixaram de ser incinerados
para ter um fim de vida mais
útil. Haverá ainda a exposição
de como são tratados os resí-
duos da fábrica, como aconte-
ce o processo de
compostagem, que nada mais
é do que aproveitar os restos
de alimentos, para
transformá-los em adulbo. Os
empregados poderão partici-
par ainda da oficina de
saboaria medicinal e de pales-
tras com temas ligados ao
coprocessamento de resíduos.

Campo de Provas e natu-
reza integrados  

No Campo de Provas de
Tatuí (SP), há 368 espécies de
animais – vários deles amea-
çados de extinção - e 120 de
flora nativa. Em São Bernardo
do Campo, mais de 30% do
terreno de 1.068.765 metros
quadrados conta com áreas
verdes, incluindo espécies na-
tivas da Mata Atlântica. Em
Camaçari (BA), um viveiro de
mudas de espécies nativas da
região gera, em média, 20 mil
unidades por ano. Além dos
50 quilômetros de pistas de
testes de desenvolvimento e
durabilidade de veículos, onde
são avaliados quesitos como
desempenho, consumo e
emissões, os 4,66 milhões de
metros quadrados do Campo
de Provas de Tatuí abrigam
grande variedade de fauna e
flora, incluindo animais ame-
açados de extinção, como
lobo-guará, onça-parda,
jaguatirica, águia-cinzenta e
jacupemba, uma ave listada
como criticamente em perigo.

Em levantamento feito por
zoólogos, botânicos e enge-
nheiros agrônomos por meio
de câmeras em pontos estra-
tégicos e da verificação de ves-
tígios - pegadas, pelos e arra-
nhões em árvores – foi detec-
tada a presença de 368 espé-
cies de animais -  277 de aves,
70 de répteis e 21 de mamífe-
ros. Além disso, há 120 espé-
cies de flora nativa. “Recente-
mente, detectamos a presen-
ça de famílias de cervos e tam-
bém o tamanduá Bandeira.
Isto indica que temos um
habitat preservado e em con-
dições adequadas para a per-
manência destes animais”,
afirma Edmir Mesz,
supervisor de Qualidade
Ambiental da Ford América
do Sul. Segundo Mesz, os bi-
chos vivem soltos nas áreas de
vegetação, com acesso a água
e cadeia alimentar equilibra-
da. Para evitar a exposição dos
animais aos riscos gerados
pelas operações do Campo de
Provas, todas as áreas de tes-
tes possuem cercas e mata-
burros que impedem o acesso,
principalmente dos mamífe-
ros de grande porte. O com-
plexo conta também com ve-
getação de Mata Atlântica e,
desde 2013, foram plantadas
cerca de 5.600 mudas de ár-
vores nativas para refloresta-
mento e disseminação das se-
mentes para a recomposição
de algumas áreas. Também é
feito o controle de espécies
invasoras que competem com
espécies nativas.

Vegetação nativa em São
Bernardo do Campo

Em São Bernardo do Cam-
po, a Ford realizou um levan-
tamento para cadastrar as es-

pécies de árvores existentes no
complexo industrial. Iniciado
em 2015, o cadastro é atuali-
zado anualmente e tem infor-
mações como espécie, quanti-
dade, localização, tamanho e
registro fotográfico. Esses da-
dos servem para orientar fu-
turas obras e ampliações, de
modo a conservar a vegetação
nativa dentro do terreno, que
conta com 342.808 metros
quadrados de áreas verdes.
 ”Foram identificadas mais de
110 espécies diferentes dentre
as mais de 3 mil árvores cata-
logadas, como Cedro, Palmei-
ra, Cambará, Vassourinha,
Ipê-roxo, Ipê-amarelo,
Capixingui, Pau-brasil,
Jatobá, além de diversas espé-
cies consideradas exóticas e
não originárias da região, que
foram plantadas ao longo dos
anos”, conta Edmir Mesz. Em
média, as árvores têm cerca de
8 metros de altura. A mais alta
é um Pinheiro, com 22 metros,
e uma Seringueira é a árvore
de maior diâmetro, com 2,8
metros.

Cerca de 20% das espécies
identificadas são nativas, ou
seja, nascem de forma natural
na região. Dentre elas, desta-
cam-se o Ipê-amarelo, consi-
derada como árvore símbolo
do Brasil; a Araucária ou Pi-
nheiro-brasileiro, que está em
risco de extinção e que dá fru-
tos comestíveis e muito apre-
ciados pelas aves; além do Ce-
dro Rosa, espécie também
ameaçada de extinção por ex-
ploração excessiva em função
da qualidade de sua madeira.

Além da grande variedade
arbórea, diversas espécies de
animais já foram verificadas,
com destaque para Pica-pau-
do-campo, Preá, Sarué - uma
espécie de Gambá -, Coruja
buraqueira, Sabiá Albino e o
Urutau, ave muito rara e difí-
cil de ser vista, pois utiliza
muito bem sua plumagem
para se camuflar. Normal-
mente, ela se passa por um
pedaço de madeira e alcança
até 37 cm de comprimento,
fora a cauda.

D. Maria Rosa Teles é costureira

No último dia 14 , véspera do
feriado de Corpus Christi ,
aconteceu no CEJAL,  a Ofici-
na  de texto do Concurso de
Redação promovido pela Câ-
mara de Vereadores, em par-
ceria com a Secretaria Muni-
cipal da Educação – SEDUC,
como parte das comemora-
ções pelo dia 29 de junho.

A ação faz parte da etapa
final do concurso, tradicional

Oficina de texto na etapa final
do concurso de redação

Os estudantes da rede municipal de ensino de São
Francisco do Conde participaram do concurso

GBarbosa
nos festejos
juninos de
Valença

Fonte eFotos:
Ascom/Ford

Os festejos juninos de Valen-
ça estão entre os tradicionais
da Bahia e a rede supermer-
cadista GBarbosa vai partici-
par da festa patrocinando e
apoiando essa importante
manifestação cultural nordes-
tina. Considerado o melhor
São João da Costa do Dendê,
no Baixo Sul da Bahia, as qua-
drilhas, manifestações cultu-
rais e atrações musicais ani-
mam a festa entre os dias 23 e
25.

“O São João para nós, aqui
no Nordeste, é a principal festa
do ano, com muita alegria, co-
mida, dança e toda a família
pode participar”, comenta a co-
ordenadora de Trade Marke-
ting do GBarbosa, Katia Leite,
acrescentando que a rede su-
permercadista de origem nor-
destina, não poderia ficar de
fora dos festejos juninos.

Entre as atrações do São
João de Valença, estão confir-
madas Naiara Azevedo, Danni-

el Vieira, Maria Chic, A Patroa,
Pirilampo, Lingerie Azul, entre
outros artistas e bandas. No
Espaço Sabores de Valença,
pratos da culinária típica, como
canjica, milho, amendoim, bo-
los e outras gostosuras do São
João serão comercializados.

Quem quiser curtir a festa e
for sair de Salvador, o sistema
ferry-boat é uma alternativa de
transporte. Os passageiros de-
vem pegar a embarcação no
Terminal Marítimo da capital
baiana até Bom Despacho, na
Ilha de Itaparica. Na Ilha, se
estiver de carro, seguir pela ro-
dovia BA-001, passando por

Nazaré, até a cidade de Valen-
ça, por 105 km. Se for pedestre,
pegar um ônibus no terminal
rodoviário.

Outro caminho que leva até
o São João de Valença é pela
BR-324. O motorista precisa
percorrer 81 km até o entron-
camento com a BR-101, antes
de Feira de Santana, seguir 95
km até Santo Antônio de Jesus
e seguir pela BA-245, percor-
rendo 30 km até Nazaré e se-
guindo 45 km pela BA-001 até
Valença. Também pode conti-
nuar pela BR-101 por 47 km e
depois percorrer 30 km pela
BA-542 até Valença.

Valença é uma das cidades mais belas do baixo sul

no município, que premiará os
três primeiros colocados, em
cada categoria. Os prêmios
são computadores, tabletes e
livros. Concluída a atividade,
a comissão do concurso se
reuniu na Câmara de Verea-
dores para definir a seleção
dos vencedores.

Em sessão solene na Câ-
mara de Vereadores, no dia 29
de junho, serão anunciados os

vencedores do concurso.  Par-
ticipam do concurso, estudan-
tes do Instituto Municipal
Luiz Viana Neto, do Centro de
Aperfeiçoamento do Saber -
CEAS, da Escola Municipal
Joaquim Alves Cruz Rios,  do
Centro Educacional Claudio-
nor Batista e da escola parti-
cular Clara Visão.

“É uma alegria para nós
fomentar atividades como es-
sas, que estimulam em nossos
alunos o prazer da escrita, re-
sultando na proficiência, o
que gerará bons frutos lá na
frente”, declarou o secretário
da educação Marivaldo do
Amaral.  O secretário, que
também é professor de Histó-
ria, complementou: “o tema
das redações é de suma im-
portância, pois provoca em
nossos estudantes a reflexão
sobre a participação de São
Francisco do Conde nas lutas
pela independência. A liberda-
de como propósito”.

Fonte e Foto:
SECON/SFC

O Candeeiro Leia, anuncie e divulgue

Lagoas são preservadas no entorno da fábrica da Ford

Um viveiro com mudas de espécies nativas da região,
são mantidas pela fábrica da Ford de Camaçari

Fonte e Foto: Ascom/GBarbosa
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SEPLANDUR/SEHAB apresenta Plano
para Assentamentos Precários do Município

Fonte e Foto: Ascom / PMC

O secretário Robson Santana (em pé) apresentou
o Plano de Assentamentos Precários

Prefeitura promove
feira em comemoração
a Semana do Meio
Ambiente

O secretário Toni Gleidson, o empresário Walfredo
Barão e o jornalista José Eduardo visitaram a feira

Fonte: Ascom / PMC
Foto: Abdias Alves

Restauranete O Braseiro
#Pratos Deliciosos #Churascos
#Massas #Saladas #Sucos #Sobremesas

Rua 13 de Maio, esquina com a rua Santo Antônio, 1º andar
Fone: (71) 3601-0687 - Candeias - Bahia

FAÇA UMA VISITA
Tratamento desigual em

obra revolta comerciantes

Por Rildo Silva

A melhor comida

a quilo de Candeias

Buraqueira da vergonha - A via de acesso ao Centro
Administrativo de Candeias retrata a imagem do poder público
municipal na manutenção das ruas da cidade. As crateras estão
por todo o lado e os motoristas devem fazer malabarismo para
chegar ao seu destino. No local, funcionam a Prefeitura, a
Câmara de Vereadores, o Ministério Público Estadual, o Fórum
e a Justiça do Trabalho, portanto essa via é o itinerário diário
das autoridades construídas do Município. O número de
crateras aumenta a cada dia e diante das eminentes chuvas, a
situação tende a piorar. Se houvesse uma lei municipal para
nomear cada cratera com o nome de uma autoridade quem sabe
o poder público tomasse uma providência.

Falsos cristãos  - Em tempos de corrupção, propina, Lava
Jato, prisão de políticos, delação premiada e diversos
escândalos que envolvem a política brasileira, surge a figura
do falso cristão. Este tipo de cidadão frequenta igreja, lê a bíblia,
condena tudo e a todas, mas quando se trata de um partido ou
um político de sua simpatia que está envolvido na roubalheira
a situação muda de cenário. O falso cristão afirma que tudo é
mentira e se trata de intriga da oposição. A Justiça e o Juiz
Sergio Moro estão de perseguição.  Em 2018, ele estará com a
bíblia na mão apoiando e defendendo a corrupção e a
roubalheira do Brasil, exemplo de um falso cristão.

Sindicatos
A reforma trabalhista em tramitação no Congresso Nacional
prevê a extinção da contribuição sindical obrigatória para todos
os trabalhadores. Essa possibilidade enfraquecerá os milhares
de sindicatos que existem no Brasil e isto aguçou a ira dos
sindicalistas. O montante arrecado ultrapassa cifras milionárias
e este é, sem dúvida alguma, o principal motivo à oposição da
reforma. A contribuição sindical obrigatória é descontada
anualmente, de um dia de trabalho do empregado. Se o
trabalhador contribui R$ 200,00 por ano ao final de 35 anos
ele fez a “contribuição obrigatória” de R$ 7.000,00.  Os salários
de presidente, diretores e cargos diversos são pomposos. No
Rio de janeiro por exemplo, o salário do Sindicato dos
Comerciários é de R$ 60.000.00.

Contrato de trabalho - A validação jurídica do Contrato de
Trabalho, prevista na reforma trabalhista, será um grande
avanço na relação patrão x empregado. Pela proposta, valerá o
que for acertado entre patrão e empregado com os direitos e
deveres estabelecidos na Constituição Federal. O empregador
assume a responsabilidade do pagamento do salário,
recolhimento dos encargos trabalhistas e os benefícios serão
negociados, a exemplo do vale transporte, vale refeição, cesta
básica, plano de saúde, entre outros. Sendo assim, o
empregador, se cumprir todos as cláusulas do contrato de
trabalho, não poderá ser contestado na Justiça do Trabalho.
Este modelo de relação trabalhista prevalece em grande parte
dos países desenvolvidos e dá segurança jurídica tanto ao
empregado quanto ao empregador.

Orgulho da Lava Jato - A população brasileira de boa índole
tem orgulho da Operação Lava Jato. É gratificante ver na TV,
políticos corruptos sendo presos.  A imagem do meliante
algemado, abatido e humilhado não tem preço. O dinheiro
surrupiado pelos bandidos é oriundo de impostos pagos pelos
cidadãos. Dinheiro este que deveria ser investido na educação,
saúde, segurança pública, saneamento básico, assistência
social, obras de infraestrutura entre outros. As propinas pagas
são estratosféricas e ultrapassa milhões. O cidadão de bem
apoia a Operação Lava Jato e ecoa sua voz em uma única frase:
Cadeia para os bandidos e a devolução do dinheiro roubado ou
sequestro dos bens!

Trabalhador marcado - Existe uma lista negra de
trabalhadores de Candeias em empresas da região para a não
contratação em suas unidades de produção. Este fato é
decorrente do comportamento malicioso destes trabalhadores
que tem o intuito de exercer a atividade profissional por alguns
meses, procurar confusão para ser demitido, e posteriormente,
denunciar a empresa na Justiça do trabalho e exigir indenização
milionária além de assegurar o recebimento do seguro
desemprego. A prática é premeditada logo no primeiro dia de
trabalho.

Reforma Jurídica - O Brasil precisa urgentemente reformar
as leis, códigos, estatutos e convenções diversas. Entre eles, o
código penal brasileiro, que é arcaico e ultrapassado.  De nada
adiantará o empenho de juízes brilhantes se as portas da
corrupção e da roubalheira estiverem escancaradas. O Supremo
Tribunal Federal - STF, que é o guardião da Constituição
Brasileira, tem a credibilidade de seus ministros em xeque. As
10 medidas contra a corrupção, uma iniciativa do Ministério
Público Federal, e que teve apoio de mais de um milhão de
assinaturas, está emperrada no Congresso Nacional. Acorda
Brasil! É necessária uma reforma jurídica minuciosa e justa.

A obra de substituição do cal-
çamento e da iluminação às
margens da BA 522, executa-
da pela prefeitura de Candei-
as, com financiamento do
DESENBAHIA não está sen-
do executada uniformemente.

O trecho entre o Posto Ipi-
ranga e o viaduto da Rede Fer-
roviária não receberá nova ilu-
minação com postes altos de
10 m e duas pétalas. Segundo
um encarregado pelo serviço,
será mantido o posteamento
atual, que ilumina apenas a
pista. O trecho em questão,
entre a clínica Santa Helena e

o Viaduto Ferroviário, é mal
iluminado e verifica-se cons-
tantemente assaltos à mão ar-
mada, principalmente a mu-
lheres. Proprietários de casas
comerciais estão indignados
com essa posição da prefeitu-
ra. “Pagamos IPTU, alvará de
funcionamento, taxa de publi-
cidade, ISS, ICMS entre ou-
tros impostos e taxas, mas não
recebemos tratamento iguali-
tário nesta obra”, desabafa um
comerciante.

A implantação de uma ilu-
minação eficiente, do
trecho esquerdo, propiciaria

mais segurança aos transeun-
tes. Uma funcionária do su-
permercado Bom Preço foi as-
saltada quando voltava para
casa: “dois homens armados
roubaram meu i-phone, Esta-
va muito escuro e nem vi os
seus rostos”, comentou a víti-
ma. Outra moradora da Rua
Guanabara também passou
pela mesma situação. Quando
um assaltante saltou de um
gol branco e surrupiou abrup-
tamente o seu celular, uma
mulher viu-se diante de uma
faca peixeira para entregar o
seu telefone próximo ao via-
duto. Assustada, teve que en-
tregar o aparelho. Os assaltos

neste local acontecem quase
que diariamente.

A empreiteira responsável
pela obra informou que o lado
direito da pista receberá o
novo posteamento, entretan-
to, é do lado esquerdo que há
um grande número de pedes-
tres durante a noite. A empre-
sa justifica-se que o projeto
não inclui a nova iluminação
do lado esquerdo, devido à
rede de alta tensão estar pró-
xima. Os comerciantes espe-
ram por uma posição do pre-
feito Dr. Pitagoras. A secreta-
ria de Obras deve encontrar
uma solução para que este
problema seja revolvido.

Numa reunião realizada, no
último dia 01 de junho, na pre-
feitura de Candeias, o Secre-
tário Municipal de Planeja-
mento e Desenvolvimento Ur-
bano/Habitação, Robson San-
tana, se encontrou com os téc-
nicos da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano do Estado
da Bahia (SEDUR) e da em-
presa Arcano Arquitetura e
Urbanismo, para tratar do
Plano para os Assentamentos
Precários do Município, além
de tratar do Programa Cartão
Reforma, com propostas apre-
sentadas para melhorar a qua-
lidade de vida e garantir o di-

reito à moradia digna à popu-
lação de baixo poder aquisiti-
vo.

Os assentamentos precári-
os são representados por um
conjunto urbano caracteriza-
do por infraestruturas inade-
quadas, habitações precárias,
ocupadas por moradores de
baixa renda, conhecidos como
favelas, loteamentos irregula-
res, clandestinos, conjuntos
habitacionais degradados e
cortiços.

O Projeto Assentamento,
apresentado por Raquel Ma-
tedi, Coordenadora de Plane-
jamento Habitacional, e Silvia

Verena Escudero, arquiteta da
SEDUR, tem como propósito
identificar, caracterizar, clas-
sificar e mapear os assenta-
mentos precários, de modo a
viabilizar a captação de recur-
sos para investir em urbaniza-
ção. Hoje, em Candeias, exis-
tem 36 assentamentos identi-
ficados, mapeados no Plano
Local de Habitação de Interes-
se Social – PLHIS.

Enquanto o Projeto Assen-
tamento identifica as áreas
mais precárias do Município,
o Programa Cartão Reforma,
por sua vez, vem como uma
solução para as moradias pre-
cárias existentes nesses assen-
tamentos. O programa foi
apresentado pelo advogado
Robson Basílio e pela arquite-
ta Lilian Farias, da empresa
Arcano, com uma proposta de
assistência técnica, envolven-
do estudantes de arquitetura,
para elaboração do projeto de
reforma. O recurso, disponibi-
lizado pelo Governo Federal,
destina-se a suprir a carência
de esgotamento sanitário e vi-
abilizar as reformas necessá-
rias. Através deste programa
o Município de Candeias tem

a possibilidade de captar cer-
ca de R$ 1.500.000,00 (Um
milhão e quinhentos mil re-
ais). Dentre os critérios para
participação do programa, o
beneficiário deve ter renda fa-
miliar bruta de até
R$2.811,00, o imóvel deve
está na área indicada pelo
município e em áreas regula-
rizadas ou passíveis de regu-
larização. Não poderão parti-
cipar do programa imóveis si-
tuados em áreas de risco ou
com precariedades extremas
– taipa não revestida, madei-
ras, palha, etc.

O Plano para os Assenta-
mentos Precários integram as
ações de implementação do
PLHIS, instrumento que foi
construído de forma democrá-
tica e participativa, numa
perspectiva de garantir o di-
reito à moradia. Além dos
convidados, estiveram pre-
sentes o Prefeito Dr. Pitágo-
ras, o Chefe de Gabinete, Ivan
Palma, o Secretário Municipal
de Habitação e de Planeja-
mento e Desenvolvimento Ur-
bano, Robson Santana, e a Di-
retora de Desenvolvimento
Urbano, Karina Albuquerque.

Com o tema: meio ambien-
te para preservar, a Secre-
taria de Meio Ambiente e
Agricultura, desenvolveu nos
dias 5 e 6 de junho, na Praça
Dr. Gualberto Dantas Fontes,
ações em comemoração à Se-
mana do Meio Ambiente com
objetivo de despertar o inte-
resse e a consciência ambien-
tal da população candeense.

No evento foram desenvol-
vidas atividades com cunho
socioambiental e educativo,
direcionadas, principalmente,
para os alunos da cidade, po-
rém disponível para visitação
de toda a população. Cinema,
apresentações teatrais, desfi-
le de moda, palestras, barra-
cas de agricultura familiar,
stands e apresentação musical
foram atividades desenvolvi-
das nos dois dias de evento.

A programação incluiu 4
sessões de cinema, cada ses-

são para 50 alunos com direi-
to a pipoca; apresentações te-
atrais com a companhia Dan-
gerous, que proporcionaram
um momento de reflexão, le-
vando as pessoas a fazerem
parte do espetáculo; desfile de
moda, com roupas produzidas
com materiais reciclados e
palestras que deram aos pre-
sentes informações relevantes
sobre agricultura. O evento
também contou com quinze
barracas de agricultores dos
distritos de Pindoba, Mas-
suim, Caroba, Passagem dos
Teixeiras, Mangabeira, Passé,
Madeira e Canta Galo.

Além das barracas venden-
do produtos da agricultura fa-
miliar, também, teve exposi-
ção de casa das farinhas, cria-
ção de pequenos animais e
bacia leiteira. Stands da em-
basa, biodiesel, artesanato e
distribuição de mudas, além

de coletas de baterias usadas,
para reciclagem.

No encerramento dos dois
dias do evento, aconteceram
shows dos cantores da cidade,
Carlos Alberto, na segunda, e
Fernanda Vieira, na terça.
Dia Mundial do Meio Am-
biente

Foi instituído pela Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU), em 1972, e durante a
Conferência das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente

Humano, em Estocolmo, na
Suécia, o mesmo passou a ser
comemorado todo dia 05 de
junho. Esse dia foi escolhido
para coincidir com a data que
foi realizada a conferência. O
marco tem como objetivo
principal chamar a atenção de
toda a população para os pro-
blemas ambientais e para a
importância da preservação
dos recursos naturais, que ao
contrário do que muitos pen-
sam, não são inesgotáveis.
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Peças e Serviços para
todas as marcas de Veículos

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

PARA
LOCAÇÃO

# Caminhões Munck

# Retroescavadeiras

# Caminhões Tanque

# Guindas e Pranchas
Bahia - BA 522 - KM 5 Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espirito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus

Amazonas: Av. Des. João Machado, 4922 -2º Andar - Sala 15 - Fone: (92) 3343-6678 - Manaus

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga : Fone: 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - Fone: 3601-3110 - Candeias-Ba.

PISOS - LOUÇAS SANITÁRIAS - TUBOS & CONEXÕES
AZULEJOS & REVESTIMENTOS - MASSAS & TINTAS

MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

GEORGEM LUIZ MOREIRA DA SILVA / CRC - 15210 - BA

Rua Santo Antônio, 21 -  1º Andar - Fone: (71) 3601-22089 - Candeias-Ba

ABERTURA DE EMPRESAS
ESCRITA CONTÁBIL, FISCAL E PESSOAL

DUAS LOJAS PARA
MELHOR SERVIR
AO SEU CLIENTEVENHA

CONHECER
* BATRIAS * EXTINTORES
* FARÓIS *LANTERNAS
* ÓLEOS LUBRIFICANTES
* PEÇAS & ACESSÓRIOS

PEÇAS PARA TODAS AS MARCAS DE CAMINHÕES

Os melhores preços
da cidade. Confira

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

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

Dr. Brivaldo Valghueiro de Carvalho
CRO / BA 3130

Ortodontia & Implantes

Convênio PETROBRAS
Rua Teixeira de Freitas, Esquina com a Rua Rio de Janeiro

Fone: (71) 3601-1097 - Candeias - Bahia

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Travas Elétricas - Ar Condicionado - Motores & Bombas
Mangueiras Hidráulicas - Faróis & Lanternas
Alinhamento & Balaceamento de Veículos

Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

Locação de Ônibus & Vans para Excursões, Turismo e Empresas

Toda Estrutura de que VOCÊ precisa,
com a pontualidade que VOCÊ merece

CONDOMÍNIO QUINTAS DO BARÃO

O Condomínio Quintas do BARÃO fica na Rodovia
Candeias/São Sebastião do Passé, na antiga fazendinha
do Barão, no bairro Ouro Negro, próximo
à praça dos Três Poderes, onde estão localizados a
Prefeitura, o Fórum da Comarca de Candeias, o prédio
da Justiça do Trabalho e a Câmara de Vereadores

OBRAS ADIANTADAS. LANÇAMENTO EM BREVE. AGUARDE!

(75) 99715-8382
Seabra-Bahia


