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No dia 30 de março de 2017, o município 
de São francisco do Conde comemorará o 
seu 79º aniversário de emancipação polí-
tica, mas é preciso entender um pouco da 
sua história.

o município de São francisco do Conde 
foi criado com base em Cartas régias, de 27 
de dezembro de 1693, que determinavam 
a criação de vilas no recôncavo Baiano, e 
de 27 de dezembro de 1695 (após a povo-
ação e o seu desenvolvimento serem reco-
nhecidos pelo então governador d. João 
de lancaster), portaria de 27 de novembro 
de 1697. em 16 de dezembro de 1698, foi fi-
nalmente instalado, tendo a denominação 
de vila de São francisco da Barra do Sergi 
do Conde – em homenagem aos padres 
franciscanos, ao rio Sergipe e ao Conde de 
linhares. a vila de São francisco da Barra 
do Sergi do Conde passa a ser a 3ª do re-
côncavo Baiano, após Jaguaripe (1ª) e Ca-
choeira (2ª), constituindo-se como as vilas 
mais antigas do estado e do Brasil.

a antiga vila de São francisco da Bar-
ra do Sergi do Conde era composta pelas 
freguesias de São Gonçalo do amarante 
(hoje sede do município), Nossa Senhora 

da Purificação de Sergipe do Conde (atual 
Santo amaro), Nossa Senhora do Monte 
recôncavo, Nossa Senhora do Socorro, 
Nossa Senhora do Boqueirão (ou de Madre 
de deus), São domingos de Saubara, São 
Sebastião da Cabeceira do Passé (atual São 
Sebastião do Passé), Santa ana do Catu 
(atual Catu), Nossa Senhora da oliveira 
dos Campinhos, São Pedro de Traripe e rio 
fundo.

Porém, em meados do século Xviii, a 
antiga vila de São francisco da Barra do 
Sergi do Conde começou a perder território. 
inicialmente, foi Santo amaro da Purifica-
ção que se desmembrou, em 1721; seguido 
de amélia rodrigues, Jacuípe, Terra Nova e 
Teodoro Sampaio, todos no ano de 1727; 
Santa ana do Catu, em 1868; São Sebas-
tião da Cabeceira do Passé, em 1926; e a 
freguesia de Nossa Senhora do Boqueirão, 
em 1945.

dE viLA A CidAdE - foram valorosos os mo-
tivos que elevaram a categoria de vila de 
São francisco da Barra do Sergi do Conde 
a cidade, como a gloriosa ação da vila na 
revolução dos alfaiates (1798), durante a 

campanha da independência da Bahia e 
do Brasil (1823), destacando-se o heroísmo 
dos seus filhos, desde os mais humildes 
até os que possuíam as mais altas paten-
tes, como o capitão-mor Joaquim ignácio 
de Siqueira Bulcão, alexandre Gomes de 
argolo ferrão (Barão de Cajaíba), índios, 
negros e brancos pobres, dentre outros 
personagens locais. esses acontecimentos 
tornaram-se justificativas importantes para 
a preparação de um documento elaborado 
pelo então diretor do arquivo Público do 
estado da Bahia, pesquisador incansável da 
história baiana e geral, em 1930, propondo 
ao então interventor federal, o dr. leopoldo 
afrânio Bastos do amaral, que em uma ho-
menagem à vila de São francisco da Barra 
do Sergi do Conde e ao digno e líder francis-
cano, Joaquim ignácio de Siqueira Bulcão, 
fosse designado o nome da cidade como 
“Siqueira Bulcão”. No entanto, a indicação 
não foi aprovada e somente em 1938, pelo 
decreto estadual nº 10.724, de 30 de março 
daquele ano, a vila tornou-se cidade.

o artigo 3º do decreto-lei federal nº 
311, de 2 de março de 1938, determinava: 
“a sede do município tem a categoria de 

cidade e lhe dá o nome de São francisco do 
Conde, ficando pelo artigo 4º do mesmo 
diploma legal reservada a denominação 
de vila para a sede dos distritos, que são: 
Mataripe e Monte recôncavo”.

A SãO FRAnCiSCO dO COndE AtuAL dEi-
XA MARCAS nA HiStóRiA - o município de 
São francisco do Conde, situado a 66 km 
da capital baiana, limita-se com os muni-
cípios de Santo amaro, São Sebastião do 
Passé, Candeias, Salvador e com a Baía 
de Todos-os-Santos. Geograficamente, lo-
caliza-se no recôncavo Baiano e integra a 
região Metropolitana de Salvador – maior 
centro polarizador do estado, concentrando 
90% da indústria de transformação. 

a ausência de outra riqueza de explora-
ção extrativista e a perda de extensão terri-
torial contribuíram para que São francisco 
do Conde permanecesse sem expansão 
comercial. a recuperação econômica só 
veio acontecer na região em 1947, quando 
foi descoberto o petróleo no local. a partir 
de então, deu-se início a um novo ciclo 
econômico, com a exploração e o refino do 
petróleo e a inauguração da refinaria lan-

dulpho alves (rlaM), em 1950, situada no 
distrito de Mataripe, tendo sido a primeira 
refinaria pública instalada no Brasil.

Mãe de muitos filhos ilustres, dos quais 
se destacam Mário augusto Teixeira de 
freitas, fundador do iBGe e pai da estatís-
tica no Brasil, Baiaco e osmar Machado, 
ex-jogadores de futebol, acolhendo ainda 
em seu torrão Gabriel Soares, historiador 
e precursor do movimento bandeirante 
no estado (1584), além de arthur de Sales 
(1879 – 1952), bibliotecário e poeta, autor 
do hino do Senhor do Bonfim e coautor do 
hino de São francisco do Conde. esta é a 
história que nos enche de orgulho.

outrora província do Conde de linha-
res, depois ficou denominada vila e hoje, 
município de São francisco do Conde, terra 
de grandes valores materiais, humanos, 
culturais e históricos que guarda em suas 
paredes segredos dos tempos dos reis. entre 
o antigo e o moderno, o município procura 
resgatar a dignidade do seu patrimônio cul-
tural, com ações que revitalizam a herança 
deixada pelos nossos antepassados. Salve, 
salve, ó São francisco do Conde, tu tens his-
tória, tu tens cultura, tu tens memória!

uMA PinCELAdA diAntE dA EMAnCiPAçãO 
POLÍtiCA dE SãO FRAnCiSCO dO COndE

José Jorge do Espírito Santo
Professor licenciado e bacharel em Geografia (ufBa). 
especialista em educação Básica de Jovens e adultos 
(uNeB). Pesquisador da história e da cultura do 
município de São francisco do Conde. autor dos livros: 
São francisco do Conde-Panorama Geográfico e Socio-
econômico (1992) e São francisco do Conde-resgate 
de uma riqueza Cultural (1998).

José Marcelo Conceição Silva 
Graduado em história pela universidade do estado 
da Bahia (2008) e mestre em educação e Contempo-
raneidade também pela uNeB (2014). Professor da 
rede Nacional de formação Continuada de Professores 
(reNafor), do instituto anísio Teixeira. Pesquisador da 
história de São francisco do Conde. 

referêNCia BiBlioGráfiCa:  
Pedreira, Pedro Tomás. Notícia histórica 
de São francisco do Conde. Salvador. 
estudos Baianos.
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“Tudo o que eu preciso eu encontro na minha 
cidade. É um lugar bom de morar! Nesses 79 

anos de emancipação política, eu desejo à minha 
cidade muita prosperidade. Eu sinto orgulho de ser 

franciscana. Parabéns, São Francisco do Conde!”
Joselita da Conceição Gomes, 59 anos, moradora do bairro do Socorro
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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: UM COMPROMISSO DE TODOS. Dentre as ações que serão 
realizadas pela Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), nos próximos 100 primeiros dias, podemos 
destacar: processo de matrícula informatizada, facilitando a vida dos pais e estudantes de nossa rede 
municipal; a convocação dos profissionais de educação aprovados no Concurso Público, realizado após 
um hiato de 23 anos; reforma das unidades escolares e realização de mutirões de limpeza, a fim de 
proporcionar aos alunos, professores e funcionários um ambiente asseado e ordeiro; realização da 
Jornada Pedagógica, evento de fundamental importância para os avanços na educação do município; 
investimentos na formação de Professores e Gestores Escolares, em consonância com o nível de 
excelência pretendido pela SEDUC; além da inauguração do Complexo Escolar Rilza Valentim, da nova 
Escola do Caípe e da nova sede administrativa da Secretaria Municipal da Educação, simbolizando um 
novo tempo na educação franciscana.

"SAÚDE MAIS" EM AÇÃO. Vêm aí a criação do Parque Tecnológico; o fortalecimento das ações de 
saúde da criança e da mulher através da Implantação da Rede Cegonha; a implantação do Prontuário 
Eletrônico; a implementação da Política Municipal de Saúde do Trabalhador; a implantação da Equipe 
da Auditoria em Saúde; mais investimento na área de endemias com foco no Combate à Dengue, 
Zika e Chikungunya; contratação de profissionais; aquisição de equipamentos; reestruturação dos 
sistemas de informação; realização de Processo Seletivo Simplificado.

ESTAMOS EM OBRAS. Nestes primeiros 100 dias de governo, São Francisco do Conde vai se 
transformar num verdadeiro canteiro de obras, através de convênio realizado com o Desenbahia. As 
obras da nova via, que liga a Avenida Juvenal Eugênio de Queiroz (Baixa Fria) a Campinas, construção 
de ciclovia, passeios, nova iluminação, drenagem e esgotamento sanitário serão iniciadas, além da 
ligação do Conjunto Eliodório ao Novo PSF de Caípe de Cima; ligação do bairro do Coqueiro a Santo 
Estevão; ligação da Rua Junqueira Ayres ao loteamento Mãe Carlita (São Bento); recapeamento 
asfáltico das ruas Manuel do Amaral (Pitangueira), Policarpo de Oliveira (Centro), Antônio Portugal 
(Nova São Francisco); reestruturação de toda a estrada do Monte Recôncavo.

CASA PRONTA E ARRUMADA. Assinatura de convênio com a FUNASA para abastecimento 
de água dos moradores do Conjunto Santa Elisa. Além disso, faremos a entrega de 200 títulos de 
posse aos moradores da Nova São Francisco, através do Programa Meu Lar.

FALA, FRANCISCANO. Nesse período, a Ouvidoria será reestruturada, com o lançamento do 
programa Fala, Franciscano com o intuito de aproximar mais a comunidade da Prefeitura, através 
de ações, atendimento presencial (Ouvidoria e Posto Avançado de Caípe), atendimento 0800, atendi-
mento virtual (portal institucional) e o Fala, Franciscano Itinerante, através de atendimento nos 
bairros.

PRA TURISTA VER E MUNICÍPE VIVER. Execução do Projeto “São Francisco do Conde na 
palma da mão e na sola do pé”, que levará os estudantes da Rede Municipal de Ensino e beneficiários 
de programas sociais para conhecer os principais pontos turísticos da nossa cidade, através de visitas 
guiadas, formando multiplicadores dos saberes e fazeres. Além disso, será realizada a requalificação 
do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), com profissionais capacitados para atendimento em língua 
estrangeira e guias de turismo. Também vamos fortalecer o sentimento de pertencimento, através do 
processo de construção da identidade dos bairros.

LIDERA TURISMO. Implantação e fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo com efetiva 
participação da sociedade civil, promovendo a gestão democrática do turismo; Fomento à parceria 
público-privado para investimentos no setor turístico de São Francisco do Conde e elaboração do 
Plano Municipal de Turismo (PMT), visando estabelecer a política pública do turismo a curto, médio e 
longo prazos.

SÃO JOÃO PASSA POR AQUI. Mapeamento da cadeia produtiva do Arraiá do Chico, 
potencializando a formação de arranjos produtivos locais, tornando o evento cada vez mais 
autossustentável; Capacitação nas áreas de vendas, serviços e qualificação de produtos nos mais 
diversos segmentos da cadeia produtiva.

REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO. Priorizar as compras no comércio local, com a adoção 
de medidas legais, que tenham como objetivo movimentar a nossa economia, gerando mais 
empregos e renda para nossa gente. Além disso, formar cidadãos independentes e capazes de 
proverem seus próprios meios de sustento, através das capacitações oferecidas, fomentando 
oportunidades para os jovens no mercado de trabalho. 

AÇÃO TOTAL. Nos próximos 100 dias de governo, será realizado um grande mutirão de limpeza 
na sede e em todos os bairros do município. Nesse período, serão desenvolvidos, também, trabalhos 
de recuperação de paisagismo e jardinagem, limpeza de canais e esgotos, além da revitalização das 
praças públicas e canteiros da cidade. Mais: o serviço de iluminação pública passará por 
manutenção e melhoria.

Nos próximos 100 dias, o município de São Francisco do Conde vai passar por uma profunda transformação. 
A cada dia, uma obra; a cada dia, um novo benefício que vai interferir diretamente na qualidade de vida da 
nossa população. Uma política econômica traçada para a cidade, visando fortalecer a  indústria, o comércio e o 
nosso desenvolvimento sociocultural. Afinal, onde tem franciscano, tem trabalho. Conte com a gente!

CONTANDO OS DIAS E AS HORAS PORQUE O TRABALHO NÃO PARA
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ONDE TEM FRANCISCANO, TEM TRABALHO.
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o momento preparatório do corpo peda-
gógico de São francisco do Conde para 
adentrar o ano letivo teve um sentido 
diferente em 2017. durante a Jornada 
Pedagógica, além da recepção aos fun-
cionários da casa, houve também as bo-
as-vindas aos candidatos aprovados no 
concurso público. 

ocorrido entre os dias 6 e 10 de mar-
ço, o evento reuniu professores, coordena-
dores, diretores e vice-diretores, além de 
auxiliares de ensino da rede municipal, 
com o objetivo de prepará-los para os no-
vos desafios de proporcionar aos alunos 
franciscanos uma escola com qualidade. 
É pensando nesse propósito, de partilhar 
ideias, ensinar e aprender na coletividade 
para promover o fortalecimento do pro-
cesso educativo, que a professora concur-
sada do 2° ano do Complexo escolar rilza 
valentim, localizado no bairro de Cam-
pinas, Suely ferreira Bomfim da Silva, é 
enfática ao falar sobre a importância da 
participação da sociedade e do coletivo 

após um hiato de 23 anos, a Prefeitura Mu-
nicipal de São francisco do Conde realizou 
um concurso público, em outubro do ano 
passado. a decisão se deu em cumprimen-
to a um Termo de ajustamento de Conduta 
(TaC) assinado com o Ministério Público, no 
qual o município havia se comprometido, 
desde 2002, a realizar o certame. 

visando compor a máquina adminis-
trativa municipal, dentre as vagas oferecidas 
estavam cargos disponíveis para a rede mu-
nicipal de ensino, que pretende atingir a ex-
celência na educação, para a qual é de suma 
importância a qualificação profissional. Nes-
se sentido, acorreram a São francisco do 
Conde interessados de várias partes do esta-
do e do país, aumentando a concorrência e, 
consequentemente, o nível de exigência das 
provas. 

entre os aprovados, estavam o francisca-
no danilo dos Santos ferreira. “eu me prepa-
ro para esse concurso público há muito tem-
po”, confessou o professor que dava aulas de 
dança na comunidade da Babilônia desde 
os 16 anos. ele é um dos cerca de 500 nome-
ados pela Secretaria da educação, através 
do edital de Concurso Público n° 001/2016, 
no município.  “É uma honra e um privilégio 

Pensar em uma educação de qualidade é 
também inserir os pais no contexto esco-
lar. Quando essas duas instituições cami-
nham de braços dados, o desenvolvimen-
to do aprendizado das crianças e jovens 
traz resultados mais positivos, e quem faz 
essa afirmativa é edson Santos de lima, 
de 38 anos, pai de Gabriel, de 11 anos, 
e rosely, de 14. “É preciso fazer o acom-
panhamento escolar dos nossos filhos 
porque precisamos participar junto com 
os professores e a direção da escola no 
aprendizado deles. eu acredito que é pa-
pel dos pais agregar esses valores dentro 
da escola, para tornar o desenvolvimento 
do ensino mais eficaz”, ressalta o pintor in-
dustrial e motorista, morador do bairro da 
Muribeca. de acordo com edson, os filhos 
também compartilham do mesmo pen-
samento. “Meus filhos sempre cobram a 
minha presença e a de minha esposa na 

da unidade escolar junto às autoridades 
do município nas práticas educativas e na 
socialização de metodologias que desper-
tem o interesse, a participação e a apren-
dizagem dos estudantes.

“ao longo desses anos de trabalho, 
eu costumo sempre trazer nas rodas de 
conversa essa parceria que as pessoas 
não entendem, pois imaginam que estão 
ajudando a escola ou ajudando o profes-
sor. É preciso pensar que essa criança que 
está dentro da escola é nosso compro-
misso. eu tenho compromisso com essa 
criança! Podemos formar essa parceria 
para que esse compromisso se consolide 
cada vez mais, não somente dentro da 
comunidade escolar, mas também na co-
munidade em que a escola está inserida. 
Meu desejo é ver esses alunos nas séries 
adequadas às suas idades, porque quan-
to mais essas atividades se convergem, 
melhor para a gente ver esses alunos che-
garem à faculdade e retornarem como 
grandes profissionais para contribuir para 

ser concursado na minha cidade e na mi-
nha função. eu estudei para contribuir com 
a educação da minha cidade”, completou o 
professor de dança, formado pela universi-
dade federal da Bahia (ufBa) e ex-benefici-
ário do Programa de apoio ao universitário 
Sanfranciscano (ProuNifaS). 

Tão logo saiu o resultado do concurso, 
os aprovados foram convocados. “falando 
por mim e pelos colegas com os quais já 
tive contato, nós não esperávamos que fôs-
semos ser convocados assim, tão imediata-
mente. eu, por exemplo, esperava ser con-
vocada daqui a seis meses ou, quem sabe, 
no próximo ano letivo, até pela experiência 
que tenho de outros concursos que eu já fiz, 
e quando percebemos a convocação tão 
rápida, foi uma surpresa e estamos muito 
felizes”, revelou Clotilde Souza, de 44 anos, 
professora de filosofia, moradora de Salva-
dor e recém-nomeada por meio do concur-
so público.

as nomeações estão ocorrendo de for-
ma processual, mas já fazem parte da rede 
de ensino municipal os agentes de apoio de 
educação infantil, coordenadores pedagó-
gicos, psicopedagogos, assistentes sociais, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricio-

escola quando há alguma atividade na 
qual somos solicitados. É uma parceria 
que devemos que ter entre pais, filhos e 
escola. É uma forma de saber o que acon-
tece com eles quando estão lá, na escola”, 
conclui.

diante dos desafios de se promover 
uma formação integral do ser, a Secretaria 
de educação de São francisco do Conde já 
pensa em por em prática ações que per-
passem o desenvolvimento de uma cul-
tura mais participativa nas escolas, como 
destaca Maria Celeste, diretora pedagó-
gica da SeduC. “o objetivo principal de 
trazer a família para o ambiente escolar 
é por entender que somente a família vai 
nos ajudar nessa formação integral, ten-
do em vista o papel que cada um ocupa 
na sociedade, contribuindo, assim, para 
que os jovens não sejam direcionados às 
drogas. essa realidade também presente 

ESCOLA COM quALidAdE:  
uM COMPROMiSSO dE tOdOS

após mais de 20 anos, concurso público torna-se 
realidade e aprovados são convocados

Escola com qualidade é também 
um compromisso da família

o desenvolvimento da cidade”, ressalta a 
educadora, mãe das meninas ayane Ge-
orgia Bomfim do Nascimento e any Sofia 
Bomfim lima, que há 27 anos atua na 
educação no município. 

a jornada foi marcada pelas apresen-
tações de grandes palestras com reno-
mados especialistas da área da educa-
ção, como o professor Jorge Portugal. a 
oportunidade do evento serviu também 
para anunciar a nova sede da Secretaria 
Municipal da educação (SeduC), que 
passará a funcionar na avenida eugênio 
de Queiroz, localizada na Baixa fria. a 
nova unidade conta com uma grande 
área de 3.000 m², com 19 salas, copa, 
almoxarifado, depósito, banheiro para 
funcionários e visitantes. além disso, será 
construído um auditório com capacidade 
para, aproximadamente, 1000 pessoas. 
a nova estrutura vai garantir uma melhor 
dinâmica das ações da SeduC, uma vez 
que todos os setores da secretaria serão 
agregados a um único espaço. 

o ProuNifaS se trata de um pro-
grama de auxílio financeiro que tem 
por finalidade garantir o acesso, a 
permanência e a conclusão do ensi-
no Superior, por meio de concessão 
de bolsas integrais e parciais, em 
que é necessário preencher os crité-
rios estabelecidos na lei Municipal 
N° 296/2013. o ProuNifaS tam-
bém oferta transporte gratuito para 
esses estudantes se deslocarem de 
São francisco do Conde para as ci-
dades onde estudam.

ProuNifaS

em São francisco do Conde está fazendo 
com que o município busque ações de 
enfrentamento a esse grave problema 
social. No entanto, o problema só será 
resolvido quando a gente ‘puxar’ a famí-
lia para dentro, para discutir o projeto de 
escola com eles. Queremos que as famí-
lias ocupem as escolas com atividades de 
interação, que tenhamos uma cultura de 
paz, uma política de prevenção e que pos-
samos também despertar as potencialida-
des de nossas crianças e jovens. assim que 
concluído este momento inicial de organi-
zação dos novos professores contratados 
por meio do concurso público, queremos 
colocar em prática um projeto, feito de 
diversas ações, para que possamos cons-
tituir essa relação perene com toda a co-
munidade escolar, durante todo o ano, e 
os pais são fundamentais nesse processo 
de transformação”. 

“Hoje, a cidade está transformada, com obras 
por todos os lados. Desejo um feliz aniversário 
para São Francisco do Conde e que tenhamos 
muitos anos de realizações. Cada passo que é 
dado é para melhorar a cada dia”
Itaciana Fátima Melo Mendonça, 39 anos, moradora do bairro do Monte recôncavo, que há 19 anos 
adotou São francisco do Conde para viver com sua família

Os professores Danilo Ferreira e Clotilde Souza fazem parte do  
time de profissionais concursados

A Jornada Pedagógica ocorreu entre os dias 6 e 10 deste mês, 
 em São Francisco do Conde

Seu Edson participa regularmente da vida escolar dos seus  
filhos Rosely e Gabriel
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nistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
professores de arte, de dança, de educação 
física, de educação infantil, de educação in-
fantil especial, de ensino fundamental, de 
ensino fundamental i voltado para a edu-
cação especial, de Geografia, de história, de 
informática, de língua Brasileira de Sinais 
(liBraS), de língua estrangeira (inglês), de 
língua Portuguesa, de Matemática, Música 
e Teatro.

foToS lourival CuSTódio filho/divulGação SfC
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o sonho da casa própria concretizado. 
a solução diante do desemprego. essa 
é a realidade da dona de casa, mãe 
de duas filhas, casada e beneficiária 
do Programa de acolhimento Social, 
Jucilene das Neves Celestino, que rece-
be o benefício municipal desde 2011 e 
se declara realizada por tudo o que já 
alcançou, graças ao programa. “o PaS 
mudou a minha vida, sou muito grata 
a essa família do PaS, porque graças a 
ela eu consegui realizar o meu sonho 
da casa própria; estou desempregada 
e consegui fazer a minha casa com esse 
dinheiro do PaS, além de muitas outras 
coisas que sempre consigo fazer. Sem 

em São francisco do Conde, cerca de nove 
mil famílias terão uma Semana Santa rica 
em alimentação, pois, por serem benefici-
árias dos programas sociais do município 
e do Governo federal, serão contempla-
das com uma cesta básica e peixe. uma 
dessas famílias que terá uma Semana 
Santa farta será a de Geisa Maria do espíri-
to Santo, moradora do bairro de São Ben-
to, casada, 35 anos, mãe de três filhos: 
Geise Kelly, Wellington e dandara, de 10, 
8 e 5 anos, respectivamente. a mãe das 
três crianças é beneficiária dos programas 
sociais PaS e Bolsa família. “desde o início 

Criado com a proposta de fortalecer as 
comunidades franciscanas por meio da 
economia solidária, sendo o Caípe o bairro 
experimental, o Banco Comunitário ouro 
Negro já conseguiu mudar a história de 
muita gente por lá, e em apenas dois me-
ses de vida ativa. “eu estava com uma obra 
parada sem saber o que fazer, aí com esse 
banco eu consegui pegar 400 ‘mangue-
zais’. fui na casa de material de construção, 
comprei meu material e estou tocando a 
obra”, diz empolgada a auxiliar de servi-
ços gerais, luciene evangelista ramos, de 
39 anos. Para ela, conseguir o valor que 
precisava para dar continuidade ao sonho 
da sua casa própria foi uma grata surpre-
sa: “Para a gente achar um empréstimo 
assim, rápido, sem dar nada em troca, só 
dando o documento, e a pessoa confiar, 
foi um bom investimento. eu já tentei pe-
gar empréstimo em bancos convencionais, 
mas a taxa de juros é muito alta”, ressalta a 
mãe de layana (21 anos) e laysa (15 anos). 
Com um senso de economia aguçado, lu-
ciene ainda arrisca um palpite: “Se a gente 
pegar 1.000 reais de empréstimo, quando 
for pagar é mais de r$ 2 mil, aí não com-
pensa, por causa do salário que a gente 
ganha”. a otimista moradora do Caípe de 
Baixo afirma que o Banco Comunitário 
está privilegiando a comunidade de um 
modo geral. “está bom para todo mundo. 
Minha obra não parou mais. Quando eu 
pensei que iria parar por causa do dinheiro, 
veio esse banco e daqui a uns dias já estarei 
dentro de minha casa. dividi o empréstimo 
em três vezes e já paguei a primeira parce-
la, sem nem me apertar”, diz orgulhosa.

Para o jovem comerciante do Merca-
dinho Souza, Gabriel Pastorin Souza dos 
Santos, de 19 anos, é mesmo uma grande 
oportunidade de negócios a criação e ins-
talação do banco na comunidade onde 
trabalha. “as vendas melhoraram com o 
‘Manguezal’ e a perspectiva é que ainda 
aumentem. Às vezes, acontecia do cliente 
chegar aqui e não ter dinheiro para com-
prar o que precisava, mas essa nova moe-
da ajudou mais as pessoas, principalmente 
os mais humildes, e o nosso comércio tam-

do PaS, em 2009, recebo os tickets do pei-
xe e da cesta. os alimentos que vêm são 
ótimos, eu os utilizo no dia do almoço da 
Semana Santa, reunindo meus três filhos, 
marido e cunhados de outra cidade. além 
de sempre suprir as necessidades para a 
realização do almoço, eu ainda dou al-
guns alimentos para minha tia aposenta-
da que não recebe o ticket”, relatou Geisa. 

a tradição de realizar a entrega de 
peixes e cestas básicas para beneficiários 
dos programas sociais PaS (Programa 
de acolhimento Social) e Bolsa família, 
durante o período da Semana Santa, 

bém”. o filho do Sr. antonio Pastorin, de 50 
anos, é enfático ao dizer que o desejo dele 
e do pai é o de continuar comercializando 
com o manguezal: “vamos continuar sim!”. 
No mercadinho, chamado de “o Sacolão” 
pelos moradores locais, Gabriel é respon-
sável pelo balcão de carnes, mas também 
ajuda os clientes a levarem mercadorias até 
suas casas, além de se colocar à disposição 
para ajudar no que for necessário.

o jovem banco, embora já esteja fazen-
do a diferença por meio da economia soli-
dária e colocando a comunidade do Caípe 
como protagonista de uma nova história, 
ainda terá de enfrentar alguns desafios 
pela frente, como afirma a agente de crédi-
to da instituição, lilian fonseca de frança, 
37. “Precisamos buscar investimentos para 
aplicar no banco e assim podermos realizar 
mais empréstimos; é a necessidade de ter-
mos mais capital para ajudar mais pessoas. 
essa é uma dificuldade do começo, a gente 
sabe disso, mas temos a certeza que vamos 
superá-la. o fato é que o banco está bene-
ficiando muitas pessoas da comunidade e 
isso já nos deixa gratos”. de acordo com 
lilian, a proposta é expandir os negócios 
para o Caípe de Cima e, no decorrer do 
tempo, para as demais comunidades fran-
ciscanas.

COMunidAdE EnCOntRA APOiO FinAnCEiRO 
AtRAvéS dE BAnCO COMunitáRiO

Entrega de tickets da Semana 
Santa já é tradição no município

Casa dos Programas Sociais atende a mais de 5 mil famílias franciscanas

O SuRGiMEntO dO BAnCO COMunitá-
RiO OuRO nEGRO nO CAÍPE - o banco é 
um convênio entre a incubadora Tecnológi-
ca de economia Solidária e Gestão Territo-
rial da universidade federal da Bahia (iTeS/
eaufBa), a associação de desenvolvimento 
Comunitário de São francisco do Conde 
(adeSCoM) e a Prefeitura de São francisco 
do Conde, através da antiga Secretaria de 
desenvolvimento Social (SedeS), por meio 
do convênio nº 001/2014. a incubado-
ra iTeS tem desenvolvido desde 2005 
o trabalho de assessoria na gestão de 
empreendimentos de economia solidária, 
apoio e incubação de bancos comunitá-
rios de desenvolvimento e fortalecimento 
de redes locais de economia solidária. a 
adeSCoM foi fundada em 2014 e é a atual 
gestora legal do Banco Comunitário ouro 
Negro. a associação é formada por diversas 
lideranças de São francisco do Conde e 
tem atuado em prol do banco, bem como 
pretende engajar-se em diversos projetos 
de apoio comunitário.

“o ouro Negro tem como objetivo o 
desenvolvimento local, através da liberação 
de microcrédito popular e solidário, da circu-
lação de moeda social, além do aumento 
da renda e descontos nos estabelecimen-
tos comerciais. futuramente, está previsto 

A cidade está de parabéns! A Orla do 
Engenho de Baixo, por exemplo, está 
linda, aliás, a cidade está muito bonita!
Felipe Estrela, 51 anos, morador do bairro da Muribeca

acontece desde 2011, devido à lei Muni-
cipal 184/2011 que tem como objetivo 
promover aos usuários da assistência uma 
Semana Santa com dignidade. através da 
Secretaria Municipal de desenvolvimento 
Social e esportes (SedeSe), são entregues 
os tickets   que garantem aos munícipes 
3 kg de peixe e um kit-cesta contendo 200 
ml de leite de coco, 200 ml de azeite de 
dendê, 1 kg de feijão carioquinha, 1 kg 
de arroz paraboilizado, 1 kg de farinha de 
mandioca, 500 g de feijão fradinho, 900 
ml de óleo de soja, 500 g de amendoim e 
1 litro de suco de uva pronto.

o pagamento de contas e outros serviços. 
Mais de 100 comunidades do país formam 
a rede Brasileira de Bancos Comunitários.

O MAnGuEzAL - a moeda social Mangue-
zal tem valor equivalente ao real, com a 
diferença cultural, pois o Manguezal conta 
a história do município: a moeda de 0,50 
centavos de Manguezal traz ilustrações dos 
canaviais franciscanos; a de 1 Manguezal 
mostra o chafariz do Caípe, quando a 
comunidade ainda não tinha acesso à 
água encanada; a de 2 Manguezais exibe 
riquezas naturais como o cacau, a banana 
e o dendê; a de 5 Manguezais manifesta 
o samba de roda do recôncavo, enquanto 
que a de 10 Manguezais é ilustrada com 
pescadores e marisqueiras. a política de 
crédito do Manguezal estabelece que na 
linha de Consumo o valor máximo é de r$ 
300, enquanto que na linha de Produção/
Serviço esse valor passa para r$ 400. os 
valores podem ser parcelados em até 
cinco vezes e os juros são bem abaixo dos 
aplicados pelo mercado financeiro, que é de 
2% e 3%, respectivamente. Para ter direito 
à concessão de crédito, é preciso ter 18 anos 
ou mais, apresentar rG, CPf, ser morador 
do Caípe há pelo menos três anos, além de 
ser uma pessoa idônea.

“As vendas melhoraram 
com o ‘Manguezal’ e a 
perspectiva é que ainda 
aumentem. Às vezes, 
acontecia do cliente 
chegar aqui e não ter 
dinheiro para comprar 
o que precisava, mas 
essa nova moeda 
ajudou mais as pessoas, 
principalmente os mais 
humildes, e o nosso 
comércio também”
Gabriel Pastorin Souza dos Santos, 19 anos, 
comerciante do Mercadinho Souza

o PaS, eu não sei como seria a minha 
vida hoje, só tenho a agradecer”, decla-
rou Jucilene.

o PaS fica localizado na nova Casa 
dos Programas Sociais de São francis-
co do Conde, que fica na rua Barão 
de São francisco e atende também 
aos beneficiários do programa federal 
Bolsa família. a obra foi entregue em 
2016 e conta com um amplo espa-
ço composto por 10 salas, 1 copa e 4 
banheiros. essa nova estrutura se deu 
com a finalidade de oferecer maior co-
modidade e conforto aos beneficiários 
dos programas e atende a mais de cin-
co mil famílias franciscanas.

SocIaL

A entrega dos tickets acontece desde 2011, no município

Dona Jucilene é uma das beneficiárias do Programa de Acolhimento Social
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 Luciene Evangelista pôde dar segmento à sua obra com a ajuda do Banco ComunitárioGabriel Pastorin Souza dos Santos, comerciante



vinte e três anos dedicados à 
Saúde de São francisco do Con-
de; este é o retrato da vida do 
enfermeiro e especialista em 
Gestão da atenção Básica, José 
raimundo dos Santos Nogueira, 
que desde janeiro deste ano está 
atuando como diretor do depar-
tamento de atenção Básica, da 
Secretaria da Saúde (SeSau) do 
município. Zé raimundo, modo 
carinhoso como todos que o co-
nhecem o chamam, é um dos 
funcionários da SeSau que vem 
passando pelos cursos de capa-
citação oferecidos pela secreta-
ria, ao longo da sua jornada, 
e, com isso, tem se tornado um 
multiplicador de conhecimentos 
adquiridos, tanto para os atuais 
colegas quanto para os futuros 

São francisco do Conde alcançou uma 
conquista histórica e inédita que come-
çou com a implantação de um Campus 
da universidade da integração interna-
cional da lusofonia afro-Brasileira (uNi-
laB) no município, em maio de 2014. 
Porém o grande marco da uNilaB será 
a implantação do curso de Medicina em 
solo franciscano, prevista para 2018, pois 
além de beneficiar a população da cida-
de com a oportunidade de acesso gratui-
to ao curso mais concorrido do país, em 
uma universidade federal, também vai 
contribuir com toda a região Metropo-
litana de Salvador e recôncavo Baiano, 
tanto na melhoria da educação quanto 
em economia e desenvolvimento, uma 
vez que a região se tornará um polo edu-
cacional.

a universidade da integração inter-

o cidadão de São francisco do Conde conta com diver-
sos serviços de Saúde que primam pela qualidade no 
atendimento. a regra número um é assistir com quali-
dade os franciscanos! 

entre os serviços que o cidadão tem acesso estão as 
unidades Básicas de Saúde, que possuem cobertura de 
84% em todo o município, especialmente nos bairros 
mais distantes e nas ilhas; o hospital docente assis-
tencial Célia almeida lima (hdaCal), com mais de 20 

colegas que possam vir a fazer 
parte do quadro de funcionários 
da secretaria.

“em janeiro de 2017, parti-
cipei da atualização no Calen-
dário Nacional de vacinação, 
promovido pela vigilância epi-
demiológica do município, e, 
após essa capacitação, nos reu-
nimos com todos os enfermeiros 
e técnicos de enfermagem que 
atuam com vacinas nas unida-
des de Saúde da família, com 
a finalidade de multiplicar as 
atualizações, gerando mais se-
gurança para os profissionais na 
sua prática diária e, consequen-
temente, prestando um serviço 
de melhor qualidade à popula-
ção deste município”, enfatizou 
Nogueira. 

nacional da lusofonia afro-Brasileira pri-
ma pela perspectiva de integração e in-
ternacionalização de saberes científicos, 
culturais, sociais e educacionais de países 
cujos processos históricos se cruzam e ne-
cessitam se protagonizar.

São francisco do Conde está se pre-
parando para assegurar toda a estrutura 
da rede de saúde para a implantação do 
Programa de residência Médica e Multi-
profissional, bem como o fortalecimento 
e suporte dessa rede para receber o curso 
de Medicina em São francisco do Conde.

as residências médicas devem iniciar 
em 2018, com seis vagas para Medicina 
de família e Comunidade, seis vagas 
para residência Multiprofissional e qua-
tro vagas para residência Médica. a cida-
de tem se organizado para dar conta de 
70% a 80% dos campos de estágio.

especialidades médicas; e o Centro de atenção Psicos-
social (CaPS i), que promove um trabalho de inclusão 
e garante a saúde mental de mais de 500 usuários. o 
município ainda conta com um Centro de referencia à 
Saúde da Mulher (CreSaM), com consultas em diversas 
áreas e exames como a mamografia. 

Confira os números que demostram o trabalho das 
equipes de Saúde, de janeiro à primeira quinzena de 
março de 2017:

Capacitar os profissionais 
da Saúde para oferecer um  
serviço de mais qualidade

avançam as ações de 
implantação do curso 
de Medicina em 
São francisco do Conde

A SAúdE EM núMEROS

“Sou franciscana e tenho muito orgulho disso! São Francisco 
do Conde, ao longo desses anos, tem se transformado para 
melhor. Hoje, o bairro do Socorro tem sido beneficiado com 
diversas ações que fazem a diferença no nosso dia a dia. 
Parabéns a São Francisco do Conde e aos moradores da nossa 
cidade. Se a nossa cidade avança, nós avançamos juntos”
Ivanilda da Silva Araújo dos Santos, 38 anos, franciscana, moradora do bairro do Socorro

Zé Raimundo é um dos funcionários da SESAU  
que vem passando pelos cursos de capacitação

SaÚdE
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HOSPitAL dOCEntE ASSiStEnCiAL 
CéLiA ALMEidA LiMA

AtEndiMEntO dE EMERGÊnCiA 
nO PERÍOdO dE JAnEiRO
01/01/201/ A 31/01/2017

AtEndiMEntO dE EMERGÊnCiA 
nO PERÍOdO dE FEvEREiRO
01/02/2017 A 28/02/2017

HOSPitAL CéLiA ALMEidA LiMA
ESPECiALidAdES nO AMBuLAtóRiO

CEntRO dE AtEnçãO PSiCOSSOCiAL 
EnOCk vALEntiM FiLHO - CAPS i FARMáCiA PSiCóLOGA tERAPEutA OCuPACiOnAL

CEntRO dE REFERÊnCiA À SAúdE 
dA MuLHER LEOnOR tEiXEiRA

EXAMES REALizAdOS nO HOSPitAL

EXAMES dE ALtA COMPLEXidAdE 
MARCAdOS PELO SiStEMA vidA

AtEndiMEntO dE EMERGÊnCiA 
nO PERÍOdO dE MARçO 
01/03/2017 A 16/03/2017

Atendimento laboratorial no período 
de 02/01/2017 a 31/01/2017
Total: 153

Atendimento laboratorial no período 
de 01/02/2017 a 24/02/2017
Total: 219

Atendimento laboratorial no período 
de 01/03/2017 a 16/03/2017
Total: 657

Atendimento cirurgias eletivas no
período 01/01/2017
Cirurgia geral: 115
Cirurgia pediátrica: 54
Cirurgia ginecológica: 16

MESES JAnEiRO FEvEREiRO MARçO
reSideNTeS 36 26 14
Não reSideNTeS 
No MuNiCÍPio 25 14 07

MESES JAnEiRO FEvEREiRO MARçO
reSideNTeS 14 24 05
Não reSideNTeS* 08 05 04

unidAdES dE SAúdE dA FAMÍLiA dE SãO FRAnCiSCO dO COndE

ProCediMeNToS
COnSuLtAS
Consulta agendada 4.840
Consulta agendada programada/
cuidado continuado (1.049)

dEMAndA ESPOntÂnEA
atendimento de urgência 265
Consulta ao dia 1.358
escuta inicial / orientação 2.788

COnSuLtA OdOntOLóGiCA
Consulta de rotina 107
Consulta de retorno 768

núCLEOS dE APOiO 
À SAúdE dA FAMÍLiA (nASF)
NaSf avaliação/diagnóstico 21 
prescrição terapêutica 74 
procedimentos clínicos / terapêuticos 74

viSitA dOMiCiLiAR  229

ProCediMeNToS

SaÚde BuCal

tEStE RáPidO
hepatite C 42
hiv 58
Gravidez 12
Sífilis 60
dosagem de proteinúria 1

total 173

adMiNiSTração de MediCaMeNToS

1.785

207

3.951

2.494

*entre os não residentes no município estão moradores dos municípios de Salvador, 
São Sebastião do Passé, lauro de freitas, Santo amaro, Candeias, Cachoeira, Saubara 
e Simões filho.

ESPECiALidAdES
Clínico
Pediatra
ortopedista
obstetra
Cirurgião
enfermeiro
ultrassonografia
Biomédica
total

ESPECiALidAdES
Clínico
ortopedista
Pediatra
obstetra
Cirurgião
enfermeiro
ultrassonografia
Biomédica
Cirurgião pediátrico
Nutrição
total

nº

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

nº

01

02

03

04

05

06

07

08

nº

01

02

03

04

05

06

07

ESPECiALidAdES

CardioloGiSTa

CirurGião Geral

CirurGião PediaTra

CirurGião PláSTiCo

CirurGião vaSCular

CirurGião GiNeColóGiCo

derMaToloGiSTa

eNdoCriNoloGia

foNoaudióloGo

GaSTroeNTeroloGia

heMaToloGiSTa

NefroloGiSTa

NeuroloGiSTa

ofTalMoloGiSTa

orToPediSTa

oTorriNo

PediaTra

PNeuMoloGiSTa

ProCToloGiSTa

reuMaToloGiSTa

uroloGiSTa

ESPECiALidAdES

eleTroCardioGraMa

eNdoSCoPia

eCoCardioGraMa

radioloGia

ulTraSSoNoGrafia

doPPler SCaN

TeSTe erGoMÉTriCo

laBoraTório

ESPECiALidAdES

CaTeTeriSMo CardiáCo

CiNTiloGrafia

BioPSia Paff

deNSiTrioMeTria óSSea

liToTrioPSia

ToMoGrafia

reSSoNÂNCia

acolhimentos

atendimento individual

atendimento com familiares

visita domiciliar

visita institucional

encaminhamento externo

dispensação de

medicamentos
atendimentos atendimento 

individual

atendimento em 
grupo

12

52

21

01

08

09

JAn

585

JAn

54

JAn

33

03

FEv

484

FEv

56

FEv

20

02

MAR

357

13

35

42

04

00

11

09

21

06

06

00

00

tOtAL

336

138

44

34

219

127

244

263

24

190

45

32

290

0

330

219

862

90

95

0

324

tOtAL

855

61

0

731

935

20

84

114

tOtAL

12

108

47

84

12

248

82

ESPECiALidAdES
Clínico
Pediatra
ortopedista
Cirurgião
obstetra
enfermeiro
anestesista
total

quAntidAdE
2.528
1.049
1.004
550
487
02
01
01
5.622

quAntidAdE
2.318
843
735
418
399
399
04
01
01
01
4.722

quAntidAdE
1.508
587
545
243
226
05
02
3.116

PARTO NATURAL

PARTO CESáREO

MAStOLOGiA: Total de consultas: 283 + procedimentos realizados: 09 = 292

uLtRASSOnOGRAFiA: - Total de ultrassonografias realizadas até março: 613

OBStEtRÍCiA: Total de pacientes atendidos até março: 79

GinECOLOGiA: Total de pacientes atendidos até março: 416

GinECOLOGiA ESPECiALizAdA EM GEStAçãO dE ALtO RiSCO: 

Total de consultas + procedimentos realizados até março: 161 

(cauterização, biopsia, ultrassonografia, colposcopia e mamografia)

CLÍniCA GERAL: Total de pacientes atendidos até março: 249

CARdiOLOGiA: Total de pacientes atendidos até março: 76

PnEuMOLOGiA: Total de pacientes atendidos até março: 32

EnFERMAGEM: Total de pacientes atendidos até março: 167

PSiCOLOGiA: Total de pacientes atendidos até março: 86

FiSiOtERAPiA: Total de procedimentos realizados até março: 161

ASSiStÊnCiA SOCiAL: Total de pacientes atendidos até março: 51

nutRiçãO: Total de pacientes atendidos até março: 113

MAMOGRAFiAS: Total de mamografias realizadas até março: 238

EnFERMAGEM téCniCA: Total de medicações administradas até março: 125
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“Hoje, quando ando por São Francisco do Conde, sinto 
muito orgulho de ser franciscana. Desejo tudo de bom 

para a nossa cidade. Que Deus nos abençoe e nos 
conduza sempre. Mais progresso, saúde e educação 

para que a nossa cidade continue se desenvolvendo” 
vilma dos Santos Moura, franciscana, moradora do bairro da Baixa fria, Centro

felicidade e orgulho. estes são os sentimen-
tos do Senhor egídio Santos de oliveira, de 
60 anos, morador do bairro de Paramirim, 
que há muito tempo não via melhorias 
no espaço público de lazer da comunida-
de. esse sonho se tornou realidade com a 
revitalização da Praça alzira Sant’ana da 
Cruz, que foi totalmente reformada e conta 
com novos equipamentos de convivência, 
playground, bancos, rampa elevada para 
garantir a acessibilidade, mesas de jogos, 
equipamentos de ginástica, pergolado, 
lixeiras, guarda-corpo e jardim. a praça 
ganhou também uma nova iluminação 
em led, além de parque infantil. Também 
foram realizadas melhorias no calçamento 

tRABALHO E COMPROMEtiMEntO tRAnS-
FORMAM A COMunidAdE dE PARAMiRiM

ao redor da praça e a drenagem. 
“a praça ficou muito bonita. agora, 

posso me sentar no banco para conversar, 
com tranquilidade. Com a revitalização da 
praça, até o comércio melhorou, e agora 
nos sentimos mais seguros com essa nova 
iluminação. eu sinto orgulho em dizer que 
moro em Paramirim, porque o município 
está sendo bem cuidado e o desenvolvi-
mento chegou à nossa comunidade. Tudo 
mudou! Paramirim está com outra cara”. 

outras grandes obras serão entregues 
à comunidade, a exemplo da quadra po-
liesportiva, do PSf e da tão esperada ciclo-
via, que irá proporcionar mais qualidade de 
vida para a população. 

“A praça ficou muito 
bonita. Agora, posso 
me sentar no banco 
para conversar, com 
tranquilidade”
Egídio Santos de Oliveira, 60 anos,  
morador do bairro de Paramirim

Mãe de três meninos, moradora do 
bairro de Campinas e feliz da vida 
pela possibilidade de um futuro me-
lhor para seus filhos: essa é louise 
Santos Couto Mattos, 30 anos, mãe 
dos gêmeos Paulo vitor e Paulo vi-
tório dos Santos arcanjo, de 6 anos 
e alunos do 1º ano da nova escola-
modelo de São francisco do Conde, o 
Complexo rilza valentim. localizado 
na estrada de Campinas, a unidade 
escolar foi entregue no dia 10 de 
março à comunidade franciscana e 
irá abrigar os pequenos, oriundos da 
escola Tio Cláudio, também localiza-
da em Campinas.

 “estou muito feliz e radiante de 
ter conseguido matricular meus fi-
lhos aqui. É maravilhosa a estrutura 
desta escola. Não tenho do que me 
queixar. a estrutura daqui é bem di-
ferente do que eu estava acostumada 

na escola em que eles estavam. aqui, 
eles vão ter toda a possibilidade de 
crescimento e de um futuro melhor. 
esta escola tem o que eles precisam e 
aqui eles vão aprender o que a gente 
em casa não saberia ensinar”, decla-
rou louise.

 o complexo já está funcionando 
e passa a atuar com aulas em turno 
integral, com 12 turmas. No contra-
turno, as aulas são de teatro, inglês, 
dança, dentre outras modalidades. 
São mais de 320 alunos matricu-
lados. “Minha perspectiva é muito 
positiva, porque é um modelo novo 
de escola, com uma estrutura física 
maravilhosa e a comunidade aqui 
merece isso. essa foi a primeira eta-
pa, ainda temos previstas a quadra 
de esportes e uma área de lazer para 
os estudantes. além das 12 salas de 
aula, temos também auditório, vesti-

ários, cantina, refeitório e as demais 
salas para os profissionais”, declarou 
lindinalva dias Nogueira, diretora do 
complexo e atuante na educação do 
município há mais de 30 anos.

HOMEnAGEM - a nova unidade de 
ensino recebeu o nome da saudosa 
prefeita rilza valentim, falecida em 
julho de 2014, vítima de complica-
ções decorrentes da anemia falcifor-
me. rilza foi professora de Química e 
começou sua carreira na vida pública 
ao assumir a Secretaria Municipal 
da educação de São francisco do 
Conde. rilza foi eleita vereadora por 
dois mandatos nos anos de 2000 e 
2004 e foi também eleita prefeita 
em 2008 e reeleita em 2012. veio a 
óbito no meio do seu segundo man-
dato, deixando um legado de desen-
volvimento no município.

autódromo internacional 
da Bahia: um sonho 
transformado em realidade
Quando várias pessoas se unem em torno 
de um sonho, a realidade fica mais pró-
xima de ser alcançada. e foi justamente 
isso que ocorreu com o sonho de Selma 
Morais – ex-presidente da federação de 
automobilismo da Bahia e atual vice-pre-
sidente da Confederação Brasileira de 
automobilismo – quando desejou cons-
truir a Casa do automobilismo Baiano. 
durante cerca de duas décadas, Selma 
buscou parcerias que pudessem ajudá-la 
a transformar esse sonho, que também 
era compartilhado por muitos automobi-
listas baianos, em realidade. e, finalmen-
te, depois de tantas buscas e espera, ela 
encontrou as pessoas, o lugar e a hora 
certa. foi através da saudosa prefeita ril-
za valentim que o primeiro passo foi dado 
e Selma conseguiu o tão sonhado terreno 
no município de São francisco do Conde. 

Com a visão empreendedora que 
possui, o atual prefeito, evandro almeida, 
enxergou no projeto do autódromo uma 
excelente oportunidade para o municí-
pio crescer e abrir oportunidades para a 
comunidade. o prefeito colocou a sua 
equipe em ação e começou a transfor-
mar em realidade o sonho dos amantes 
do automobilismo. esse projeto não foi 
idealizado como uma simples pista de 
corrida, mas como um complexo espor-

tivo que engloba pista de velocidade na 
terra, que já está pronta; um kartódromo, 
com as obras previstas para serem inicia-
das em setembro deste ano; uma pista 
de arrancada; de motocross e bicicross, 
além da pista do autódromo. o projeto 
de condução do autódromo internacional 
da Bahia é formado por uma comissão 
composta pelas secretarias municipais 
de desenvolvimento econômico (SedeC), 
de Serviços, Conservação e ordem Públi-
ca (SeSCoP), Cultura (SeCulT), Turismo  
(SeTur) e desenvolvimento Social e es-
portes (SedeSe).

a perspectiva é que nesse comple-
xo sejam ministrados diversos cursos de 
especialização em mecânica, pintura 
automotiva, elétrica, dentre outras mo-
dalidades voltadas para o automobilismo. 
o espaço também servirá para abrigar o 
Museu do automóvel e realizar diversos 
eventos artísticos e culturais do município, 
a exemplo do São João, que tradicional-
mente é realizado em uma grande estru-
tura. a perspectiva é que São francisco do 
Conde se torne mais do que a “Casa do 
automobilismo Baiano”, que seja tam-
bém um município de referência nacio-
nal no esporte, e, consequentemente, no 
desenvolvimento do turismo, da cultura e 
lazer e do setor econômico. 

complexo Rilza Valentim: 
a escola-modelo de  
São Francisco do conde

Louise Santos Couto Mattos demonstra a sua alegria em ter matriculado 
os filhos Paulo Vitor e Paulo Vitório no complexo

O complexo já está funcionando e 
passa a atuar com aulas em turno 
integral, com 12 turmas e mais de 
320 alunos matriculados

Lindinalva Dias Nogueira é diretora do 
Complexo Escolar Rilza Valentim
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foToS SilvaNa aMaral/divulGação SfC

lourival CuSTódio filho/divulGação SfC

foToS CoriolaNdo freiTaS/divulGação SfC

foToS CoriolaNdo freiTaS/divulGação SfC
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“A praça ficou muito 
bonita. Agora, posso 
me sentar no banco 
para conversar, com 
tranquilidade” foToS SilvaNa aMara /divulGação SfC

foToS lourival CuSTódio filho/divulGação SfC

“Eu tenho motivos de sobra para comemorar o 
aniversário de São Francisco do Conde, porque o 
meu bairro realmente foi quem ganhou o presente, 
com a requalificação da praça, a construção da 
ciclovia e a reforma da quadra de esportes”
Joilza de Conceição, secretária e moradora do bairro de Paramirim
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SilvaNa aMaral/divulGação SfC

ações de infraestrutura 
transformam a vida da 
população franciscana

Batizada de “operação verão”, o projeto da Prefeitura de São francisco do Conde 
consiste na realização de mutirões de limpeza urbana, intervenções paisagísticas 
e melhorias na iluminação pública. ao longo dos últimos meses, as ações chega-
ram a todos os bairros da cidade, que agora já coloca em execução a “operação 
Chuva”, devido aos possíveis danos que a mudança climática possa trazer. uma 
forma de prevenir acidentes e salvar vidas. 

rosevaldo dos Santos, franciscano, 54 anos, casado, pai de dois filhos, isaque frança 
da Trindade dos Santos e isaías frança dos Santos, mora na rua rodolfo Tourinho, 
Centro, e está trabalhando como pedreiro nas obras do município. emocionado, ele 
relatou que estava desempregado há dois anos e que durante esse período passou por 
muitas dificuldades com a sua família, pois os serviços que apareciam eram tempo-
rários, o que nada se compara em ter a oportunidade de trabalhar em uma empresa 
que lhe garante todos os direitos trabalhistas. hoje, ele vive um momento muito feliz 
em sua vida, com a oportunidade de poder trabalhar em obras tão importantes e que 
irão contribuir para o desenvolvimento da sua cidade. “eu me sinto muito grato com 
essa oportunidade de trabalhar na minha cidade. São ações que irão refletir no futuro 
dos meus filhos, que poderão desfrutar de uma cidade cada vez melhor”. 

uma das prioridades estabelecidas entre a parceria da Prefeitura Municipal de São 
francisco do Conde com a agência de fomento do estado da Bahia (deSeNBahia) foi 
a contratação de profissionais do município. aproximadamente, 90% dos profissionais 
que trabalham nas obras locais são franciscanos, muitos desses, pais de família, como 
o Sr. rosevaldo, que sente orgulho da construção que está ajudando a edificar e que 
vai mudar a vida da população.  

a Secretaria Municipal de Projetos estratégicos (SeProJe) é o órgão responsável 
pela capitalização dos recursos através da intermediação entre a prefeitura e as em-
presas de financiamento externo para a execução de várias obras que vêm sendo re-
alizadas no município, como o capeamento e recapeamento asfáltico de diversas vias 
dos bairros da cidade, proporcionando, assim, melhorias de acesso e mobilidade para 
os munícipes. 

SAi OPERAçãO vERãO 
E EntRA OPERAçãO CHuvA

OBRAS EM AndAMEntO EM PARCERiA COM A PREFEituRA 
MuniCiPAL dE SãO FRAnCiSCO dO COndE E A dESEnBAHiA
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Construção da nova via ligando a ave-
nida eugênio de Queiroz, na Baixa fria, 
até o bairro de Campinas

rua antônio de Santana Portugal - 
Centro; rua Policarpo de oliveira -  
Centro; rua Manoel do amaral - Centro

Travessa alto da Bela vista, no bairro de 
São Bento das lages

Bairro do Monte recôncavo

Construção da nova via ligando o bairro 
do Coqueiro à localidade da Ponta do 
Coco, em Santo estêvão

Construção da nova via ligando o Con-
junto eliodório, localizado no bairro do 
Caípe, ao novo PSf do Caípe de Cima

a área será contemplada com uma 
completa infraestrutura de drenagem, pa-
vimentação, iluminação pública, calçada, 
além de paisagismo

Capeamento e recapeamento asfáltico, 
manutenção e drenagem

Nova pavimentação, iluminação pública e 
drenagem

recuperação da estrada do bairro do 
Monte recôncavo, trecho entre a Ba-523 e 
o Centro educacional Claudionor Batista

Completa infraestrutura de drenagem, 
pavimentação, iluminação pública e 
calçamento

drenagem, pavimentação, iluminação  
pública, calçamento, além de paisagismo

PoNToS de iluMiNação

eXTeNSão de rede Para 
a iluMiNação PÚBliCa

oBraS de iluMiNação do CaMPo

reCuPeração da iluMiNação 
do eSTádio oTávio JuNQueira aYreS

BraçoS de iluMiNação

lavaGeM e deSoBSTrução 
de BoCaS de loBo

reTirada de eNTulhoS

roçaGeM

liMPeZa Geral

SaCheaMeNTo

PiNTura de MeioS-fioS

Carro-PiPa e CaPiNaGeM

varrição Geral

Poda de árvoreS e arBuSToS

CorTe de árvoreS, CoQueiroS eTC.

MaNuTeNção de JardiNS 
(roçaGeM, erradiCação de 
ervaS daNiNhaS, rodaPÉ, 
PerfilaMeNTo, Poda de arBuSToS, 
irriGação e liMPeZa)

Sede (MiNiSTro BulCão viaNa, 29 de JuNho, CaSTro 
alveS, rua Barão do rio BraNCo, florêNCio GoMeS, 
rodolfo TouriNho, GeTÚlio varGaS, TraveSSa SaNTa 
riTa), CaMPiNaS, GuruJÉ, ParaMiriM, Coroado,  
SaNTo eSTêvão, MuriBeCa BaiXa fria e CaÍPe de BaiXo    
                                                                                                     
SaNTo eSTêvão e ilha do PaTY

SoCorro

São BeNTo

Sede (PiTaNGueira), MuriBeCa, GuruJÉ e CaMPiNaS     

Sede

Sede, MaCaCo e MoNTe reCÔNCavo

Sede, São BeNTo, doM João, MaCaCo, CaMPiNaS
CaÍPe de BaiXo, CaÍPe de CiMa e SaNTo eSTêvão

Sede e São BeNTo

Sede, CaMPiNaS, GuruJÉ e SaNTo eSTêvão

Sede, CaMPiNaS e GuruJÉ

Sede

Sede, CaMPiNaS e GuruJÉ

Sede (aveNida JuveNal euGêNio de QueiroZ, dreNa 
i, Praça da iNdePeNdêNCia, larGo do PoCiNho São 
GoNçalo), MoNTe reCÔNCavo, ParaMiriM (SuBida 
Para o Coroado) e SaNTo eSTêvão

Sede (dreNa i) e SaNTo eSTêvão 

Sede (CiClovia da aveNida JuveNal euGêNio de 
QueiroZ); uSf JaCiara SaNTaNa BiSPo MedeiroS; 
Praça doMiNGoS SaNTaNa; av. J. e. QueiroZ; Praça 
da iNdePeNdêNCia; Praça euGêNio alveS PorTela; 
eSTádio MuNiCiPal; CaMPo de CaMPiNaS; Praça da 
eNTrada da Cidade; Praça GeTÚlio varGaS; Praça 
edSoN Peralva; Praça CaroliNa de freiTaS; eNTorNo 
da iGreJa NoSSa SeNhora da CoNCeição da Praia; 
Praça BaÍa de TodoS-oS-SaNToS; iGreJa e Praça São 
GoNçalo; Praça frei eliSeu; CaPela de São roQue; 
PoCiNho São GoNçalo; viveiro de MudaS daS 11 
CaSaS; deleGaCia de PolÍCia Civil; MoNTe reCÔNCavo 
(JardiM do iNÍCio da SuBida, Praça do MoNTe de 
BaiXo e CoNJuNTo haBiTaCioNal fraNCiSCo BaTiSTa 
doS aNJoS)

OPERAçãO vERãO

OBRAS REALizAdAS LOCALidAdE

foToS lourival CuSTódio filho/divulGação SfC

SilvaNa aMaral/ divulGação SfC

Seu Rosevaldo dos 
Santos, franciscano, 
está trabalhando como 
pedreiro nas obras do 
município




