
Ano XI - Nº 133 - Edição de Abril de 2017                  Fundado em Fevereiro de 2005                   Candeias - Bahia - Brasil

11

A
N
O
S

Foto: Coriolano Freitas

     Página 4
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Visite a Impacto
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AS MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS

                             Candeias - Bahia

São 4 lojas na cidade para melhor lhe servir

São Francisco do Conde comemorou
79 anos de Emancipação Política

Nem a chuva torrencial que castigou a cidade durante todo o dia, tirou o brilho da apresentação da BAMUSFC

Os servidores da
Prefeitura de Candeias
podem fazer o pré
recadastramento
online

Cia de Teatro
Fênix precisa
de apoio

Valença se despede do
Capitão Fernando

Por Everildo Pedreira

Everildo Pedreira é jornalista,

diretor do jornal  Tribuna da

Chapada e empresário da

Comunicação

O capitão Fernando foi
um policial Militar queri-
do e respeitado por todos

Leia ainda nesta edição: a Coluna Pimenta na Política

de José Eduardo e os artigos do jornalista e escritor Paiva

Netto e do psicólogo Vladimir Nascimento Página 2

Vereador indica

administradora

de Passé

Silvio Correia, primeiro vere-
ador eleito pelo Partido Ver-
de (PV)em Candeias, vem se
destacando na atual legislatu-
ra por ser um dos parlamen-
tares que mais reivindicam
melhorias para as comunida-
des que representa.

Depois de solicitar ao pre-
feito Dr. Pitágoras a constru-
ção da quadra de esportes e
um posto médico para a loca-
lidade da Pindoba, o vereador
encaminhou à Prefeitura, uma
solicitação indicando a jovem
Thaís dos Anjos Costa para
ocupar a administração do
distrito de Passé, onde mora.

Thaís é filha de uma das
principais lideranças daquela
comunidade, o presidente da
Colônia de Pescadores, Carlos
Augusto de Santana Costa.

Vereador Silvio Correia

Gestor Cultural Paulo Brito

Mesmo sem contar com o apo-
oio das autoridades munici-
pais, o gestor cultural Paulo
Brito desenvolve um trabalho
brilhante no teatro de Candei-
as. No mês passado, Paulo Bri-
to esteve em Curitiba, onde
participou de um evento tea-
tral que reuniu centenas de
profissionais de todo o Brasil.

A Cia de Teatro Fênix, pi-
lotada por Paulo Brito, lançou
recentemente o projeto Jovens
em Cena, oferecendo Oficinas
de Teatro, Dança e Iniciação
Musical, com o objetivo de
propiciar o desenvolvimento
artístico, da imaginação, do
domínio do corpo, superar a ti-
midez e empoderar-se como
cidadão através das artes.

Nós apoiamos a iniciativa
de Paulo Brito. Um guerreiro!

Os 79 anos de Emancipação
Política de São Francisco do
Conde foram comemorados
em grande estilo, no último
dia 30 de março. Infelizmen-
te, as chuvas torrenciais que
castigaram a cidade durante
todo o dia, impediram que a
programação que estava pre-
vista para acontecer fosse efe-
tivada.

Mesmo assim, pensando
na contribuição das mulheres
para o desenvolvimento do
município diante das conquis-
tas sociais, políticas e econô-
micas, a gestão municipal
prestou homenagem às fran-
ciscanas que sempre exerce-
ram papel fundamental na
história da cidade. O evento
comemorativo teve como
tema “A Mulher no Desenvol-
vimento do Município”.

Entre as mulheres de des-
taque no município estão Leo-
nor Teixeira, parteira que foi
responsável pelo nascimento
de muitos cidadãos locais e
uma das primeiras mulheres
a exercer um cargo legislativo
em São Francisco do Conde.
Ela foi vereadora de 1967 a
1982.  A saudosa professora,
vereadora e prefeita Rilza Va-

lentim foi outro exemplo para
a cidade, que deixou seu lega-
do em todos os cantos do mu-

nicípio. Outra franciscana de
destaque é a vereadora Sônia
Batista, que já atuou como

presidente da Câmara no pe-
ríodo de 2007 a 2008, sendo
ela a vereadora com mais

mandatos, exercendo atual-
mente o 7º dentro do Legisla-
tivo.

Alguém já disse “A morte não
é o fim. A separação é tem-
porária. Deixe-a seguir adi-
ante e permita-se viver em
paz”.É difícil escrever quan-
do se perde um amigo, um
irmão e um bom companhei-
ro de jornadas. Estava debru-
çado nos meus alfarrábios
aqui no meu refúgio em Ma-
cajuba, quando o colega José
Eduardo dos Santos, Edu
Valença, me liga comunican-
do a partida do Capitão PM
RR Cosme Fernando dos
Santos, em um hospital de
Salvador, vitimado no dia 1
deste por câncer de pulmão,
aos 65 anos de idade.

Com uma prole composta
por sete filhos o casal Eduar-
do /Josefa dos Santos migrou
para Valença no início dos
anos de 1960, onde ao custo
de muito trabalho criou e
educou os então meninos-
Cosme Fernando dos Santos,
Luiz Carlos, José Eduardo,
José Edivaldo, Tânia Maria,
Nadja Maria e Emerson Cé-
sar Santos.

Com uma trajetória de
vida cheia de nuances, o pri-
mogênito do casal Eduardo/
Josefa dos Santos, nasceu em
27 de Setembro de 1951 – dia
de São Cosme e Damião, de
quem era devoto - na peque-
na Lagoa Redonda, distrito
de Sambaíba, município de
Itapicuru. Desde cedo de-
monstrou vocação policial e,
no início dos anos de 1970 foi
aprovado no concurso da Po-

lícia Militar, tendo tomado
posse no batalhão de Vitória
da Conquista, sendo manda-
do para Bom Jesus da Lapa,
onde serviu como soldado.Em
seguida fez o curso de sargen-
to e ingressou na Fundação
Educacional Nordeste Minei-
ro, Faculdade de Direito de
Teófilo Otoni, onde concluiu
o curso de bacharel em ciên-
cias jurídicas.

Com uma vasta folha de
serviços prestados à Policia
Militar, ele, em muitas ocasi-
ões, exerceu atividades civis.
Foi delegado de Polícia em
Aracatu, Itambé e
Itamaraju.Tesoureiro do
Nono Batalhão em Vitória da
Conquista e sub comandante
da Cia de Polícia em Bruma-
do. Seu penúltimo trabalho foi
servir no 13º Batalhão da Po-
licia Militar, em Teixeira de

Freitas, transferindo-se para
Valença, onde foi servir a 33ª
Cia de Polícia Militar, ao lado
do amigo, o então Major
Magno, esteve no sub coman-
do da guarnição, ainda como
1º Tenente.

Retornando as atividades
civis, foi dirigir a 23ª CIRE-
TRAN, em Valença, onde fi-
cou por quase 15 anos, tendo
sido promovido a Capitão e
logo em seguida foi para a
reserva.Antes, também, este-
ve dando sua parcela de con-
tribuição como professor no
 CFAP - Centro de
Formação e Aperfeiçoamento
de Praças.

Aos 65 anos de idade, o
capitão Fernando, como era
carinhosamente tratado pe-
los amigos, deixa um grande
legado para os filhos: Fernan-
da ( in memoriam),
Daniela,Fernando Eduardo,
Carlos Alberto, e Ana Luiza-
caçula. Seu corpo foi velado
no salão nobre da Loja Maçô-
nica Paz e Fraternidade de
Valença, da qual foi obreiro.

Também registramos com
pesar a morte de dona Josefa
Santos, mãe do jornalista
Eduardo Valença. Seu cora-
ção fragilizado não resistiu à
perda do filho. Ela foi sepul-
tada no dia 12 deste, em Va-
lença.

A prefeitura de Candeias,
através da Secretaria de Ad-
ministração (SEAD), informa
aos servidores da Educação
que os mesmos deverão aces-
sar o site da Prefeitura para
realizar o pré-recadastramen-
to, que no primeiro momento
passa a ser online. Os servido-
res ganharão tempo e agilida-
de na prestação dos serviços.

Os funcionários deve-
rão acessar o site da prefeitu-
ra, através do
link: www.candeias.ba.go.br e
clicar no banner azul do reca-
dastramento. Após esse pri-
meiro passo, deverão preen-
cher a ficha online com os seus
dados pessoais e ao finalizar
o preenchimento, a referida
ficha deverá ser impressa e
entregue à equipe do recadas-
tramento, que está localizada

no CDT – Centro de Desenvol-
vimento do Trabalho, ao lado
da Escola Militar das 08:30 às
16h, com  cópias dos docu-
mentos.

O Artigo 3º do decreto
diz que: vencido o prazo do re-
cadastramento serão retira-
dos de folha os servidores que
deixarem de se recadastrar.
Por isso, é necessário que os
funcionários façam o recadas-
tramento dentro do prazo.

A SEAD iniciou, no dia
06 de março, o recadastra-
mento de todos os servidores
públicos municipais, conside-
rando a necessidade de atua-
lizar os controles sobre o qua-
dro de pessoal e implantar um
sistema eficiente de gestão de
recursos humanos de modo a
possibilitar maior transparên-
cia.
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Pimenta na

Política

Sobre as opiniões alheias

Toda e qualquer forma
de autoconhecimento é
construída a partir da
percepção que o outro
tem sobre nós; ou seja,
só através do outro é
que podemos nos

conhecer. Eu existo não porque
tenho uma autoconsciência, e sim
porque o outro me vê e me reconhece
como sou. Isso não significa, no
entanto, que vivemos sob a
dependência da interpretação alheia,
mas essa teoria prova que ninguém
pode viver sozinho; porque, de fato,
o homem é um ser social.

Mas, infelizmente, existem
inúmeras pessoas que vivem presas
nas rédeas das opiniões alheias,
seguindo com uma fidelidade canina
tudo o que o outro acha ou pode
pensar sobre elas. Arthur
Schopenhauer, filósofo alemão,
alertava que “metade de nossas
ansiedades e angústias surge da
preocupação que temos acerca da
opinião alheia sobre nós”. Ou seja, é
uma sobrecarga de sofrimento
psíquico altíssima que uma pessoa
carrega quando se importa muito
com a opinião popular – ela passa a
viver em um estágio de vigilância
permanente, privando-se de muitas
coisas que poderia realizar
livremente, apenas para agradar as
pessoas.

Quantos homens com aptidão
para ser um bailarino clássico, com

sonho e potencial de se tornar um
refinado artista, escolhe outra
profissão com receio de ser
criticado? Quantas pessoas deixam
de exercer sua vocação religiosa
porque teme ser rejeitado pelos
familiares? E ao contrário também:
quantos religiosos mesmo
percebendo que fez a opção errada,
tem medo de “voltar” à sociedade
com vergonha de ter “falhado” na
vocação? Quantas adolescentes são
obrigadas a casar, mesmo de forma
imatura, apenas porque ficou
grávida e os pais têm vergonha de
assumir que a filha não é mais
virgem? Quantos casamentos de
fachada, recheados de conflitos
internos e violentos, são mantidos de
aparência, prejudicando a educação
dos filhos, somente por causa de
possíveis comentários? Inúmeros
sofrimentos e vidas abnegadas em
função de outros. Será que isso é
viver?

Obviamente que devemos ter
uma autorregulação, um
autocontrole. Não podemos realizar
quaisquer atos que nossos impulsos
mandarem. Existe uma barreira de
separação entre essas esferas que se
chama direito, isto é, o respeito aos
direitos do outro. A liberdade de
poder praticar determinada ação

sem me preocupar com comentários
alheios termina se eu ferir meu
próprio direito ou de outrem.

Então, temos que aprender a
realizar coisas que vão nos
enriquecer como pessoa, e não
realizar a partir do que a sociedade
espera de nós. Sem dúvida, é melhor
ser julgado por alguma falsidade,
mesmo sabendo que nosso caráter é
o oposto; do que ser elogiado por
algo e, no nosso mais íntimo, termos
a certeza de que não somos dignos
daquela consagração.

É impossível controlar os
pensamentos e comentários alheios,
mas Schopenhauer sabiamente
afirmava que “o que importa não é o
que parecemos a um grupo aleatório,
mas o que sabemos que somos”. Às
vezes são pessoas que sequer
conhecemos, mas fazemos incríveis
sacrifícios em função destes.
Podemos continuar permitindo que
essas opiniões tão efêmeras
governem nossas vidas? Chega de
deixar a vida passar sem ser
aproveitada por completo, em
função do que outros podem ou não
pensar. Lembremos sempre que,
mais importante que nossa
reputação é nossa consciência; e que
nosso caráter não depende da
comprovação de ninguém.

Morte e Ressurreição
Pelos milênios, a ce-
lebração da Semana
Santa demonstra-
nos o inigualável su-
plício vivenciado
por Jesus, o Cristo

E c u - mênico, o Celeste Es-
tadista, na Sua dedicação extrema-
da em prol da Humanidade, como
no drama do Getsêmani. Sendo Es-
pírito sem mácula, o Ungido de
Deus voluntariamente carregou
nossos erros sobre Seus ombros, a
fim de nos livrar da ignorância que
origina a Dor.

Pouco antes de ser preso pelos
beleguins do poder da época, de
conformidade com a narrativa
de Lucas (22:39 a 46), o Divino
Crucificado reitera para todos nós:
Jesus no Getsêmani

“E, saindo, foi, como costuma-
va, para o Monte das Oliveiras; e
também os Seus discípulos O se-
guiram. E, quando Jesus chegou
àquele lugar, disse-lhes: Orai,
para que não entreis em ten-
tação! E apartou-se deles cerca
de um tiro de pedra; e, pondo-se
de joelhos, orava, dizendo: Pai, se
queres, afasta de mim este cálice;
todavia, não se faça a minha von-
tade, mas a Tua.

“Então, Lhe apareceu um
Anjo do Céu, que O conforta-
va. E, estando em agonia,
orava mais intensamente. E
aconteceu que o Seu suor se tor-
nou como gotas de sangue ca-
indo sobre a terra.

“Levantando-se da oração, foi
ter com os discípulos e os achou
como que dormindo de triste-
za. E disse-lhes: Por que estais
dormindo? Levantai-vos, e
orai, para que não entreis em ten-
tação”.

Jesus, o Senhor do Apocalipse,
o Pão que desceu do Céu, doa a Sua
própria vida

De que modo o ser humano
pode manter-se acordado dig-
namente, perante Jesus e a Sua
Política Eterna, a ponto de com-
preender o significado divino da
Dor, que fez com que Deus O aben-
çoasse com Poder e Autoridade?
Alimentando-se do Pão que des-
ceu do Céu, porquanto, antes da
definitiva reforma social, ne-
cessário se faz realizar a do
Espírito, mas com Amor, Fra-
ternidade, Solidariedade e
Generosidade. Afinal, as pala-
vras e os exemplos do Sublime Ser,
que derramou Seusangue para o
nosso resgate, constituem esse ali-
mento eterno, consoante lemos nas
Escrituras:

I —”Eu sou o Pão Vivo que
desceu do Céu. Se alguém comer
desse Pão, viverá
eternamente” (Evangelho de Je-
sus, segundo João, 6:51); e

II — ”(...) pelo Seu
sangue [Jesus] nos libertou
dos nossos
pecados” (Apocalipse, 1:5).

Não há Política sem Amor
Solidário

Como?! É o seguinte: dizer
que Jesus nos libertou dos
nossos pecados significa asseve-
rar também que o Divino Mestre
nos deixou um roteiro doutri-
nário excelente para nossa vitó-
ria. Ao seguirmos esse Sagrado
Estatuto com verdadeiro espí-
rito de Caridade e de Justiça,
nos transformaremos no esteio de
nossos semelhantes na Terra.
Porquanto não há pecado mai-
or do que a ausência de Amor
solidário para com os cidadãos
(ou cidadãs) de cada país.
E nós ressuscitamos com Ele

Prossigamos, pois, aprendendo
com Jesus que, superando os dra-
mas do Getsêmani e do Gólgota,
ressuscitou dentre os mortos para
conforto e esclarecimento dos co-
rações terrenos. E repetiremos,
então, o que bradamos em 1997, no
Rio de Janeiro/RJ, no dia 31 de
dezembro, na passagem do ano-
novo:Jesus ressuscitou, e nós,
com Ele. Graças a Deus!

A morte é apenas a abertura de
novas experiências de vida. Toda-
via, que ninguém considere o vio-
lento ato do suicídio e suas trági-
cas consequências como uma esco-
lha libertadora. Tudo, até a morte,
tem leis disciplinantes.

Esses e outros modestos co-
mentários fazem parte de meu
livro Jesus, a Dor e a origem de
Sua Autoridade (2014), que, para
meu gáudio, tem comovido muitos
corações.

Todo dia é dia de Índio JOSÉ DE PAIVA NETTO

Comunicação é coisa séria!
Em virtude de um pronunciamento em vídeo feito pelo prefeito Dr. Pita-
goras, sobre a morte do paciente Diogo Nogueira Arruda da Silva no hos-
pital Ouro Negro, publicado em uma rede social, o Ministério Público do
Estado da Bahia (MPBA) e o Ministério Público Federal na Bahia publica-
ram em seus sites uma Nota de Esclarecimento sobre a intervenção do
referido hospital. Veja o que foi publicado no site do MPF:

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e o Ministério
Público Federal na Bahia (MPF/BA), em razão de pronunciamento feito
em vídeo pelo prefeito municipal de Candeias, Pitágoras Alves da Silva
Ibiapina, sobre a intervenção judicial do Hospital Municipal José Mário
dos Santos, também conhecido como Hospital Ouro Negro, esclarece que:

1) a intervenção judicial decretada pela Justiça Federal atinge as-
pectos pontuais da administração hospitalar;

2) toda a estrutura, pessoal, medicamentos e materiais hospitalares
são mantidos pelo Município de Candeias, entidade responsável pela or-
denação de despesas do hospital;

3) a ação civil pública movida pelos Ministérios Públicos Federal e
Estadual teve por objetivo regularizar a gestão pública da saúde no muni-
cípio, que se encontrava em um estado de caos, diante da administração
empreendida e dos indícios de desvios de recursos públicos praticados pela
gestão anterior; e

4) diversos relatórios e ofícios elaborados pelo interventor foram
encaminhados à gestão municipal de Candeias para a realização de licita-
ções, obras e contratação de pessoal para melhoria da unidade hospitalar.
Considerando que o vídeo divulgado não veicula de forma correta e com-
pleta as informações relativas à intervenção em curso no hospital munici-
pal, os Ministérios Públicos Federal e Estadual, por intermédio da procu-
radora da República Vanessa Previtera e dos promotores de Justiça An-
drea Scaff e Millen Castro, expediram recomendação ao prefeito para que
promova a retificação das informações por ele divulgadas.

A lista de Fachin & Candeias
Na lista de políticos com foro privilegiado que tiveram autorização do mi-
nistro Edson Fachin para serem investigados no Supremo Tribunal Fede-
ralestão 1o deputados federais baianos – Antônio Brito (PSD), Arthur
Maia (PPS), Cacá Leão (PP), Daniel Almeida (PC do B), José Carlos
Araújo (DEM), João Carlos Bacelar (PR), Juthay Júnior (PSDB),
Lúcio Vieira Lima (PMDB), Mário Negromonte Júnior(PP) e Nel-
son Pelegrino (PT). Portanto, dos 42 deputados citados, mais de 20 por
cento são baianos - além da senadora Lídice da Mata (PSB) e o vereador
de Salvador Edvaldo Brito (PSD), que foi candidato a senador em 2010.

Dos parlamentares baianos que estão sendo investigados pelo STF,
dois foram bem votados em Candeias: o deputado Cacá Leão, candidato
do prefeito Dr. Pitagoras, e Nelson Pelegrino, que sempre foi um dos
mais votados no município.

No próximo ano, teremos eleições para presidente da República,
Governador, Senador e deputados federais e estaduais. É bom que os elei-
tores prestem bem atenção em quem vai votar.

Fala Franciscano
A Prefeitura de São Francisco do Conde, através da Ouvidoria Geral do
Município, lançou o Programa Fala Franciscano, onde a Ouvidora vai bus-
car respostas para demanda da comunidade. O lançamento do projeto
aconteceu na Câmara de Vereadores.

A Ouvidoria Geral foi criada para promover o exercício da cidada-
nia através de atendimento direto à população.  A partir do contato com o
cidadão, a Ouvidoria analisa as demandas e encaminha para os órgãos
competentes.

A Ouvidoria atende a comunidade na Rua Antônio de Santana Por-
tugal, n° 17, Nova São Francisco, no Hospital Docente Assistencial Célia
Almeida Lima e Posto Avançado do Caípe. Também é possível entrar em
contato através do número 0800 071 8199. A ligação pode ser feita de
telefone fixo ou celular gratuitamente.

Simões Filho
O prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino, o Dinha (PMDB), convo-
cou uma audiência pública na Câmara de Vereadores para divulgar os fei-
tos estabelecidos nos três primeiros meses de governo.

Na mesma audiência, o prefeito Diógenes Tolentino e o secretário
da Fazenda, Carlos Roberto, apresentaram as metas e prioridades finan-
ceiras do município para o próximo ano, como determina a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Festa pro Barão
No próximo dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, o empresário Valfrido
Barão Mello Teixeira, um dos maiores investidores na economia de Can-
deias, estará abrindo as portas da sua casa na bucólica praia de Guaraju-
ba, onde os amigos irão abraçá-lo em comemoração a mais um aniversá-
rio.

Vários políticos da região já confirmaram a presença na grande fes-
ta que será oferecida pelo aniversariante. O Candeeiro estará presente.

Os registros históricos relatam que,
no I Congresso Indigenista
Interamericano, ocorrido no Méxi-
co, em 1940, representantes de di-
versos países convidaram os índios
a se sentarem à mesa para o debate
cujo tema central era a própria situ-
ação deles no continente americano.
A princípio, os protagonistas do
evento, receosos, não comparece-
ram. Porém, no dia 19 de abril, numa
demonstração de cordialidade, acei-
taram participar do acontecimento.
Por isso, nessa data foi instituído o
Dia do Índio. O objetivo principal era
o de exigir dos governos a criação de
políticas que salvaguardassem a cul-
tura e a qualidade de vida dos povos
indígenas. No Brasil, em 2 de junho
de 1943, o presidente Getúlio
Vargas (1883-1954) assinou o decre-
to de lei no5.540, determinando que
no país aquela data também fosse
dedicada ao índio.

Ao longo do tempo, apesar dos
esforços de garantir a eles o direito

de viver em suas terras com digni-
dade, há muito o que fazer ainda.
Eles são merecedores do maior res-
peito. Os versos do entusiasta Jorge
Ben Jor, na composição em parceria
com o saudoso Tim Maia (1942-
1998) e imortalizados na voz de Baby
do Brasil cá na Terra Brasilis, valem
nossa reflexão: ”(...) Pois todo dia,
toda hora, era dia de índio/ Mas
agora eles só têm um dia / O dia
dezenove de abril (...)”.

 
Sepé-Tiaraju

A história de nosso povo e de sua
luta por tornar o país soberano tem,
na atuação dos índios, capítulo dos
mais relevantes. Grandes guerreiros
o grafaram com as tintas da coragem
e do amor ao torrão natal. Um
deles, Sepé-Tiaraju, guarani de São

Miguel das Missões, teve seu nome
inscrito em 18/4/2006, pelo Senado
Federal, no Livro dos Heróis da Pá-
tria. A honrosa distinção partiu de
um projeto do senador pelo Rio
Grande do Sul dr. Paulo Paim.

O Brasil que desejamos ver pro-
gredir, nunca deixando de lado seu
natural espírito solidário e fraterno,
é composto também por decididas
Almas, como a de um Sepé-Tiaraju
que, a 7 de fevereiro de 1756, na re-
sistência à invasão dos Sete Povos
das Missões, bradou: ”Esta terra
tem dono!”.

De fato, esta terra é de Jesus, a
presença que a todos ilumina! E
como gosta de saudar um Irmão Ín-
dio, grande amigo nosso, conhecido
como Flexa Dourada (Espírito):

 ”Salve, Jesus!”.
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Fonte e Foto: Ascom / PMC

Agentes culturais e músicos de Candeias
iniciam formação em parceria com o Neojibá

Membros das Fanfarras e da Filarmônica de Candeias tomaram o curso na Neojiba

Candeias vem sofrendo
muito com a poluição

Cercada por indústrias, a populção de Candeias vem
sofrendo com os altos índices de Poluição

Fonte: Ascom / PMC

Foto: Arquivo O Candeeiro

Tombamento da Igreja de
Nossa Senhora do Monte

SETUR abriu
inscrições para
curso básico de
inglês

Campeonato
Baiano de
Velocidade na
Terra

LDO 2018 foi tema de audiência
pública em Simões Filho

A Prefeitura de Simões Filho
realizou, no último dia 12 de
abril, na Câmara Municipal de
Vereadores, uma audiência
pública para apresentar a pro-
posta da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 2018.

O prefeito Diógenes Tolen-
tino e o secretário da Fazen-
da, Carlos Roberto, apresen-
taram as metas e prioridades

financeiras do município para
o próximo ano, como determi-
na a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Após a conclusão da audi-
ência, que foi acompanhada
por dezenas de pessoas, o Pro-
jeto foi protocolado na Casa
Legislativa e seguiu para a
análise dos vereadores.

Fonte: Ascom / PMSF

FAÇA UMA VISITA!

Fonte e Foto: Ascom / PMSF

O peixe da Semana Santa foi
distribuído em Simões Filho

A 1a. Dama e vereadora Kátia Oliveira visitou os pos-
tos de distribuição dos tiktes para aquisição do peixe

No último dia 04 de abril, di-
versos artistas candeenses es-
tiveram presentes no curso de
capacitação para mestres de
fanfarras e filarmônicas, even-
to que está acontecendo na ci-
dade de Salvador, nas instala-
ções do Teatro Castro Alves –
TCA e colégio Odorico Tava-
res e que seguirá por todo o
ano de 2017.

A ação é mais um dos des-
dobramentos da reunião ocor-
rida no mês passado, entre
Carlos Martins - Secretário de
Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social da
Bahia – SDHDSe os gestores
culturais do município de
Candeias, entre eles, o artista
visual Fábio Barata, o diretor
de Cultura, Jean Souza, e o
Secretário de Cultura, Turis-
mo e Juventude, Cassio Viní-
cius. A reunião com Carlos
Martinsampliou o diálogo de
cooperação e parcerias entre
a Prefeitura Municipal de
Candeias e o governo do Es-
tado.

No último dia 30 de mar-
ço, estiveramem Candeias o
maestro Helder Passinho –
Coordenador de projetos do
Neojibá e Ana Vilas Boas -
Membro da comissão de
acompanhamento e monito-
ramento do Neojibá. A visita
teve o caráter de traçar um

diagnóstico das práticas das
fanfarras e da Filarmônica do
município. Na visita, os mem-
bros do Neojibá detectaram a
necessidade da atualização
dos mestres e músicos do mu-
nicípio. Uma novidade para
quem atua no segmento. 

A formação iniciada para
esses artistas e agentes cultu-
rais reforça o desejo de movi-
mento cultural tão motivado
na atual gestão. ParaVilas
Boas “a presença do pessoal
na capacitação é uma impor-
tante iniciativa dos mestres de
fanfarras e dos membros da
Filarmônica de Candeias, de-

monstra a vontade de apren-
der, compartilhar suas expe-
riências e inovar na prática
musical. Estamos felizes por
terem aceitado o nosso convi-
te. Acredito que começou bem
a nossa parceria”, cravou a re-
presentante da Neojiba.

Carlos Alberto
Binho, diretor da SECULT e
Coordenador das fanfarras e
filarmônica de Candeias, ava-
liou positivamente essa etapa
das ações no segmento, reite-
rando seu comprometimento
em fazer com que esse movi-
mento seja potencializado e
efetivo: “a formação dos mes-

tres de fanfarras e dos músi-
cos da filarmônica contribui-
com uma produção musical de
qualidade e agregadora de va-
lores a serem desdobrados,
como exemplo, a multiplica-
ção de novos agentes e de fu-
turos mestres nessa área”.

“A Secretaria de Cultura,
Turismo e Juventude tem ali-
cerçado suas bases filosóficas,
sociais e culturais na promo-
ção do que lhe é de competên-
cia: gerir a cultura, movimen-
tá-la, torná-la viável, autôno-
ma e emancipatória”, diz o ti-
tular da pasta, Cássio Vinicius.

A prefeitura de Candeias,
através da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Agri-
cultura (SEMA), está buscan-
do alternativas para implantar
uma rede de monitoramento
do ar de forma contínua, em
virtude da poluição atmosfé-
rica emitida nos últimos
dias,na cidade, principalmen-
te no dia 2 de abril,quando a
situação se agravou.

A Secretaria de Meio Am-
biente está investigando jun-
to ao Instituto do Meio Ambi-
ente e Recursos Hídricos
(INEMA), as causas da polui-
ção atmosférica que foi senti-
da por moradores da cidade
naquele dia. Cidades circunvi-
zinhas também sofreram com
os efeitos da poluição, como
Madre de Deus, São Francis-
co do Conde, Santo Amaro,
Camaçari, e iIlha de Maré,
Bom Jesus e Paramana.

De acordo com o prefeito,
Dr. Pitágoras, ações como es-
tas, que agridem o meio am-
biente, são inadmissíveis. Por
isso, logo após a constatação
do alto índice de poluição, o
gestor buscou imediatamente
informações junto aos órgãos

responsáveis. “Toda nossa po-
pulação sofreu com esse odor
forte. Imediatamente, acionei
a Secretaria de Meio Ambien-
te para buscar providências”,
afirmou o prefeito.

Fiscalização do INEMA
O Instituto do Meio Ambi-

ente e Recursos Hídricos (Ine-
ma) promove a integração do
sistema de meio ambiente e
recursos hídricos do Estado
da Bahia e tem por finalidade
executar as ações e programas
relacionados à Política Esta-
dual de Meio Ambiente e mo-
nitorar o ar da Região, obser-
vando continuamente as con-
centrações na atmosfera de
quaisquer poluentes que afe-
tam a qualidade do ar. O índi-
ce de qualidade do ar – IQAr
é uma escala informativa das
concentrações, estabelecida
pelo CONAMA 03/90. A rede
de monitoramento da Petro-
brás – RLAM conta com 4 es-
tações fixas no entorno da re-
finaria, abrangendo os muni-
cípios de Candeias, Madre de
Deus e São Francisco do Con-
de.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secreta-
ria Municipal de Cultura - SE-
CULT, em parceria com o Ins-
tituto do Patrimônio Artístico
Cultural da Bahia - IPAC, rea-
lizou no último dia 18 de abril,
no Gabinete do Prefeito, um
evento sobre o Ato de Notifi-
cação da Abertura do Proces-
so de Tombamento da Igreja
de Nossa Senhora do Monte.

O Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural da Bahia
(IPAC) é uma autarquia vin-
culada à Secretaria de Cultu-
ra do Estado da Bahia
(SECULT), e atua de forma
integrada e em articulação
com a sociedade e os poderes
públicos municipais e fede-
rais, na salvaguarda de bens
culturais tangíveis e intangí-
veis, na política pública esta-
dual do patrimônio cultural e
no fomento de ações para o
fortalecimento das identida-
des culturais da Bahia.
O que é registro?  O que é
tombamento?

Registro e tombamento
são instrumentos legais de
proteção do patrimônio cultu-

ral. O tombamento se aplica
aos bens materiais – edifica-
ções, monumentos, objetos,
ou seja, significa um conjunto
de ações realizadas pelo poder
público com o objetivo de pre-
servar, através da aplicação de
legislação específica (Lei Esta-
dual nº. 8.895, de 16 de de-
zembro de 2003), bens de va-
lor histórico, cultural, arqui-
tetônico e também de valor
afetivo para a população, im-
pedindo que venham a ser
destruídos ou descaracteriza-
dos. Estes bens devem possuir
valor de preservação para
todo o Estado da Bahia. 

Já o registro é aplicado aos
bens culturais imateriais –
festividades, ofícios e técnicas,
saberes e outras expressões
culturais. A função desses ins-
trumentos, além de atestar a
qualidade dos bens e sua im-
portância para o conjunto da
sociedade, é protegê-los da
ação humana predatória, ga-
rantindo a permanência da
memória e da identidade so-
cial de um determinado local
ou comunidade.

Fonte:SECOM/PMSFC

A Prefeitura de Simões Filho,
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social, da Mu-
lher e da Cidadania (Sedesc),
realizou, mais uma vez esse
ano, a distribuição do peixe da
Semana Santa, aos beneficiá-
rios do Bolsa Família, idosos
e deficientes cadastrados na
pasta.

“Montamos uma força
tarefa para garantir maior agi-
lidade na hora do atendimen-
to. A entrega dos tickets nos
bairros e distritos nunca ha-
via acontecido. A ida às comu-
nidades facilitou o acesso dos
moradores ao beneficio”, afir-
mou a secretária, Tatiane Bar-
bosa, que esteve visitando os
Postos de Distribuição com a
primeira dama e vereadora,
Kátia Oliveira.

A ação tem o intuito de
contribuir para que as famíli-
as que não têm condições de

adquirir o pescado possam ter
uma alimentação de qualida-
de neste período de celebração
religiosa.

Este ano, foram entre-
gues 45 toneladas de peixes,
beneficiando cerca de 15 mil
famílias simõesfilhensesdas
localidades de Pitanga dos
Palmares, Santa Rosa, Convel,
Dambe, Eucalipto, Loteamen-
to São Miguel, Km 30, Parque
Continental, Km 25, Tiro Se-
guro, Cia II, Vida Nova, Jar-
dim Eldorado, Mapele, Cote-
gipe, Santa Luzia, Cova da
Gia, Lobão, Pitanguinha, Ilha
de São João, Aratu, Góes Cal-
mon, Cristo Rei, Jardim Rena-
tão, Engenho Novo, Estrada
de Candeias, Loteamento Luiz
Eduardo, Baixa da Jaqueira,
Ponto Parada, Simões Filho I,
Palmares, Santo Antônio Rio
da Pedras, Cia I e Coro da La-
goa.

A Secretaria Municipal de Tu-
rismo – SETUR, de São Fran-
cisco do Conde, abriu inscrições
no último dia 17 abril, para cur-
so básico de inglês. O público-
alvo são universitários e estu-
dantes do Ensino Médio do
município. Os interessados po-
dem comparecer no Departa-
mento de Serviço ao Turista –
SAT, das 08h30 às 17h, portan-
do RG e CPF. O SAT fica locali-
zado no Mercado Cultural.

O curso de inglês terá aula
inaugural no dia 02 de maio, em
dois turnos, todas as terças-fei-
ras, das 14h30 às 16h e 16h30
às 18h, no Pré-vestibular, loca-
lizado na Praça da Santa Cruz.
O curso possui seis meses por
módulo, com duração de 50
horas.

No último dia 23 de abril, São
Francisco do Conde sediou
as 3ª e 4ª etapasdo Campeona-
to Baiano de Velocidade na Ter-
ra, no Autódromo Internacio-
nal da Bahia, localizado na BA-
522, no município
franciscano. O evento, que já
faz parte do calendário automo-
bilístico da Bahia, reuniu os
amantes da velocidade, dos car-
ros e dos grandes eventos auto-
mobilísticos de todo o estado.

A programação incluiu trei-
nos livres, de todas as categori-
as. A abertura dos portões acon-
teceu às 8h e a abertura do
evento às 10h. Várias categori-
as disputaram o campeonato,
dentre elas, Speed, Turismo e
Kart Cross.
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Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT
(71) 3432-1000

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo
orgulha-se por ser uma das empresas mais
conceituadas no segmento de transporte na
Bahia, oferecendo serviços de transportes
com qualidade, conforto, segurança e
respeito aos nossos clientes. Os serviços da
ATT – Atlântico Transportes e Turismo
atendem diversos setores, tais como:
Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/
out – agência de viagens; Transporte de
passageiros em turismo e excursões; Feiras
e congressos; Indústria e fábricas;
Instituições de ensino; Transporte
executivo; Passeios programados;
Motoristas treinados. Conforto, segurança,
pontualidade e higiene são componentes da
garantia para atingir a nossa meta, que é a
sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros,
a ATT – Atlântico Transportes e Turismo
oferece aos seus clientes e usuários sempre
o que há de mais moderno  e seguro no
setor, inovando responsavelmente, com
segurança e com alta qualidade, que nos
diferenciam e garantem a confiança e o
bem estar de nossos clientes, fazendo da
ATT – Atlântico Transportes e Turismo
uma das empresas mais conceituadas no
segmento de transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes
e Turismo, oferece um serviço
exclusivo para as indústrias  do
Polo Petroquímico.

São Francisco do Conde
comemorou 79 anos de
Emancipação Política
Fonte: SECOM/PMSFC / Fotos: Silvana Amaral e Coriolano Freitas

O vice-prefeito, Carlos Alberto Bispo (Nem de Caípe),
destacou em seu discurso na Câmara, a bravura e a
união do povo de São Francisco do Conde

O secretário de Educação, Marivaldo do Amaral, deu
uma aula sobre a história de São Francisco do Cande

O prefeito de São Francisco do Conde, Evandro
Almeida, exibiu com orgulho, a placa em homengaem
a ex-prefeita Rilza Valentim (In memorian)

O plenário da Câmara ficou lotado de franciscanos que
foram comemorar o aniversário da cidade

A BAMUSFC fez um belo desfile, mesmo debaixo da
chuva que castigou o município durante a festa

A festa em comemoração aos
79 anos de Emancipação Po-
lítica de São Francisco do
Conde aconteceu com um ato
cívico realizado no Plenário da
Câmara de Vereadores e con-
tou com a presença de diver-
sas autoridades do município
e representantes de diversos
segmentos sociais. A cerimô-
nia foi realizada no local, de-
vido às fortes chuvas que im-
possibilitaram o ato público
nas ruas da cidade. O evento
começou com a apresentação

da Filarmônica Lira 30 de
Março, que executou os hinos
Nacional e de São Francisco
do Conde.

Em seguida, o momento
foi marcado pelas homena-
gens às valorosas mulheres
franciscanas, que sempre
exerceram papel fundamental
na história da cidade, e que
muito contribuíram para o
desenvolvimento do municí-
pio diante das conquistas so-
ciais, políticas e econômicas,
como Leonor Teixeira, partei-

ra responsável pelo nascimen-
to de muitos cidadãos francis-
canos, e uma das primeiras
mulheres a exercer um cargo
legislativo em São Francisco
do Conde; a saudosa vereado-
ra e prefeita,Rilza Valentim,
que deixou seu legado em to-
dos os cantos do município; e,
a vereadora, Sônia Batista,
mulher que possui o maior
número de mandatos no mu-
nicípio. Representando as

matriarcas das religiões de
Matriz Africana, também foi
homenageada a senhora Val-
delice Áurea Medeiros, conhe-
cida como Mãe Áurea; a pro-
fessora Cleonice Gomes e a
gastrônoma Márcia, represen-
tando as quituteiras e os co-
merciantes da cidade.

Representando as profes-
soras do município, a senho-
ra Cleonice Gomes, muito
emocionada, agradeceu pela
homenagem e relembrou al-
guns momentos que marca-
ram a sua vida ao longo des-
ses mais de 30 anos lecionan-
do no município. “Eu sou
abençoada por ter os meus

ex-alunos, que eu chamo de
filhos, fazendo parte desse
momento tão especial. Eu te-
nho que agradecer a Deus,
pois, a todo momento, quan-
do eu saio de casa me sinto na
sala de aula com tanto cari-
nho e amor que recebo dos
meus ex-alunos. Eu não pos-
so dar uma flor a cada um de
vocês, mas recebam o meu
amor e todo o meu carinho.
Quero agradecer também aos

pais dos alunos que sempre
confiaram em mim”, con-
cluiu.

O secretário da Educação
de São Francisco do Conde e
historiador, Marivaldo do
Amaral, em seu pronuncia-
mento, falou sobre o processo
de transformação do municí-
pio ao longo desses 79 anos de
Emancipação Política. “Falar
dos 79 anos de Emancipação
Política de São Francisco do
Conde é impossível também
sem falarmos da grandiosi-
dade histórica do município,
porque ela nasce como crian-
ça em 1938 com o a Emanci-
pação Política, um ato admi-

nistrativo político, mas ela
tem um legado muito grande
que vem do século XVl  e uma
participação intensa na his-
tória e na economia do Bra-
sil”.

O vice-prefeito, Carlos Al-
berto Bispo Cruz, o Nem do
Caípe,discursou sobre a bra-
vura e a união do povo fran-
ciscano nas lutas travadas
pela independência. “São
Francisco do Conde é uma
das cidades mais importantes
da Bahia e todos que por aqui
passaram fazem parte e con-

tribuíram muito para que
hoje pudéssemos celebrar
essa data memorável”.

Encerrando a cerimônia, o
prefeito Evandro Almeida
saudou o público presente, os
vereadores e em especial as
mulheres de São Francisco do
Conde. “Nós temos como de-
ver nessa administração em-
poderar cada vez mais as
mulheres franciscanas para
mostrar que o lugar da mu-
lher não é na cozinha, mas
sim onde ela quiser”, enfati-
zou o prefeito.
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Fonte e Foto: ASCOM /SETUR

*PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS *MASSAS *SALADAS *SUCOS *SOBREMESAS
Rua 13 de Maio, 1º Andar - Esquina com a rua Santo Antônio Fone: (71) 3601-0687 - Candeias-Bahia

A melhor comida a
Quilo da nossa regiãoRestaurante O Braseiro

ALUGO GALPÕES

EM CANDEIAS
Galpão com: 600 m² com escritório e
banheiro e área externa para estaciona-
mento para carga e descarga de 700 m².

GALPÃO com: 360m² com escritório e banheiro
com área de estacionamento para carga e
descarga de 700 m² São modeláveis, podendo
ser modelado conforme a necessidade do cliente.

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

CONTATO

PROUNIFAS oferece serviço de
orientação e realização da
declaração do Imposto de Renda

Setur promove cursos de qualificação
para festa em Santo Amaro

Com o objetivo de receber bem
o visitante que for a Santo
Amaro durante a festa do
Bembé do Mercado, realizada
de 10 a 14 de maio, a Secreta-
ria do Turismo da Bahia (Se-
tur) segue, no mês de abril,
com a oferta cursos de quali-
ficação. Vários temas foram
abordados por técnicos da Se-
tur e do Instituto do Patrimô-
nio Artístico e Cultural da

Dezenas de pessoas envolvidas com o turismo foram qualificadas pela Setur

Bahia (Ipac), como por exem-
plo ‘Qualidade no Atendimen-
to ao Turista’, ‘Educação Pa-
trimonial’, ‘Noções Conceitu-
ais de Turismo’ ‘Etno-desen-
volvimento’ e ‘Turismo e Ci-
dadania’.

Realizados em dois turnos,
para cerca de 60 participan-
tes, os cursos têm como públi-
co-alvo o trade turístico, ter-
reiros que compõem o Bembé

do Mercado, grupos de capo-
eira, mantenedores de mani-
festações culturais (a exemplo
de Negro Fugido e Maculelê)
e receptivo de espaços cultu-
rais. 

O tema ‘Qualidade no
Atendimento ao Turista’ mos-
trou aos participantes, entre
outros itens, as práticas de
atendimento e comunicação
com o visitante. O segundo

tema apresentou a relação en-
tre turismo e cultura. As au-
las foram ministradas na Es-
cola Polivalente. 

Iniciada em março, com o
objetivo de elevar a qualidade
dos serviços turísticos, a pro-
gramação de cursos ofereci-
dos pela Setur em Santo Ama-
ro seguiu até 19 de abril. As
aulas são ministradas por téc-
nicos da Setur, do Ipac e da
Secretaria de Promoção da
Igualdade Racial (Sepromi).

Festa 
Patrimônio Imaterial da

Bahia, o Bembé do
Mercado comemora a liberta-
ção, em 1888, dos negros es-
cravizados. A festa inclui ce-
lebrações do candomblé em
plena rua e reafirma a cultura
de origem africana, muito for-
te na Bahia, especialmente no
Recôncavo. A manifestação
popular reúne apresentações
de manifestações culturais,
como samba de roda, além de
celebrações típicas das religi-
ões de matriz africana.

Ex-governador Roberto Santos doa
acervo ao Centro de Memória da Bahia
A Fundação Pedro Calmon
(FPC), unidade da Secretaria
de Cultura do Estado (Secult),
realizou no último dia 7 de
abril, às 18h, no Palácio da
Aclamação, no Campo Gran-
de, em Salvador, cerimônia
para a assinatura do termo de
doação do acervo documental
privado do médico, professor
e ex-governador Roberto San-
tos, que é composto por cerca
de 10 mil itens, entre docu-
mentos textuais, iconográfi-
cos e bibliográficos. O evento
foi aberto ao público.

Levando em consideração
a sua expressiva contribuição
à vida política da Bahia e do
Brasil, a doação ao CMB ga-
rante a preservação do acer-
vo, que, quando disponibiliza-
do à comunidade acadêmica,
poderá contribuir para os
avanços dos estudos acerca
dos processos políticos do sé-
culo passado. O acervo, já
transferido para o Centro de
Memória da Bahia, vinculado
à FPC, foi completamente hi-
gienizado e se encontra em
fase de descrição pelo próprio
ex-governador e catalogação,
de acordo com a Norma Bra-
sileira de Descrição Arquivís-
tica (Nobrade).

O ex-governador realizou
diversas visitas ao CMB para
fazer a identificação das per-

sonagens constantes nas foto-
grafias que compõem o acer-
vo. No total, foram 5.426 ima-
gens, que, juntamente com a
referida identificação do con-
texto social e político de diver-
sos eventos e circunstâncias,
enriquecerá a descrição dos
registros iconográficos.

Correspondências, relató-
rios, termos, projetos, além de
outros tipos de documentos
também constituem o acervo.
Além disso, foram doadas fo-
tografias e negativos, docu-
mentos textuais, acervo parti-
cular e pastas com documen-
tos de governo.Os livros escri-
tos pelo ex-governador tam-
bém estão na lista – ‘A univer-
sidade e os novos propósitos

da sociedade brasileira’
(1973); ‘Reflexões sobre temas
da atualidade’ (2005); e dois
exemplares de ‘Um mandato
parlamentar a serviço de cau-
sas sociais’ (1998).

Roberto Santos nasceu em
Salvador em 15 de setembro
de 1926. Foi governador da
Bahia entre 1975 e 1979, e mi-
nistro da Saúde entre 1986 e
1987. Em seu governo, desta-
ca-se a criação do Centro de
Educação Tecnológica da
Bahia (Centec), atual Institu-
to Federal da Bahia (Ifba); e o
Museu de Ciência e Tecnolo-
gia, primeiro do gênero na
América Latina.

Roberto Santos governou a Bahia entre 1975 e 1979

Fonte: ASCOM / FMC

Aleluia critica esquerda por
criar monopólio privado para
cursos de pós-graduação

O deputado federal José Car-
los Aleluia (DEM-BA) fez du-

ras críticas à postura de depu-
tados de esquerda que vota-
ram contra e contribuíram
para o arquivamento da PEC
395/14. A proposta de emen-
da constitucional autorizava
às universidades públicas a
cobrança por cursos de pós-
graduação lato sensu.

Para o parlamentar baia-
no, o posicionamento dos re-
presentantes da esquerda

praticamente impede a oferta
de cursos de especialização
nas universidades públicas,
quando há uma crise fiscal e
os recursos governamentais
estão cada vez mais escassos.

“Além de sucatear e res-
tringir o acesso à educação,
eles estão empurrando a mão
de obra especializada do setor
público para o privado. Estão
criando um monopólio priva-
do dos cursos de pós-gradua-
ção. É uma completa incoe-
rência, para não dizer igno-
rância”, protestou o deputado.

A PEC 395/14 previa a re-
gulamentação de uma prática

que já é comum há décadas na
Universidade Federal da
Bahia: a cobrança por cursos
de especialização, MBAs, além
de convênios com instituições
públicas e privadas. 

 ”Na sanha estatista de vo-
tar contra tudo, a esquerda
beneficia os empresários da
educação”, assinalou Aleluia,
lembrando que a PEC trami-
tou durante os últimos anos
com o apoio do Governo Dil-
ma e tinha apoio de deputa-
dos da antiga base da presi-
dente. “Agora eles mudaram o
voto por decisão política”.

Dep. José Carlos Aleluia

Fonte e Foto: Ascom/Dep. Aleluia

IPM de São
Francisco do
Conde está
atendendo em
novo endereço

Desde o último dia 28 de mar-
ço, a Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC, de São
Francisco do Conde, através
do Programa de Apoio ao Uni-
versitário Sanfranciscano –
PROUNIFAS, está oferecendo
à comunidade: orientação e
realização da declaração do
Imposto de Renda. O serviço
será ofertado até o dia 27 de
abril, penúltimo dia de prazo
para a entrega da declaração
do imposto.

A declaração do Impos-
to de Renda é obrigatória.
Terá direito ao atendimento
qualquer cidadão que esteja
apto a declarar o imposto, sen-
do necessário apresentar os
seguintes documentos: infor-
me de rendimento do empre-
gador, informe de rendimen-
to dos bancos (se houver),
comprovantes de despesas
médicas e odontológicas (se
houver), comprovante de des-
pesas com educação (se hou-
ver) e o número da conta ban-
cária.

Estão isentos da decla-
ração aqueles que tenham ren-
dimentos relativos à aposen-

tadoria, pensão ou reforma;
pessoas com renda de até R$
1.903,98 (de acordo com a ta-
bela de 2016); pessoas porta-
doras de doenças graves, que
se encaixem nos requisitos
impostos na Lei nº 7.713/88;
além de portadores de AIDS,
alienação mental, cardiopatia
grave, cegueira, contamina-
ção por radiação, doença de
Paget em estados avançados
(Osteíte Deformante), doença
de Parkinson, esclerose múl-
tipla, espondiloartrose anqui-
losante, fibrose cística (muco-
viscidose), hanseníase, nefro-
patia grave, hepatopatia gra-
ve, neoplasia maligna, parali-
sia irreversível e incapacitan-
te e tuberculose ativa.

O serviço oferecido é
uma ação de contrapartida
realizada por estudantes de
contabilidade que são bolsis-
tas do programa. O atendi-
mento ocorrerá toda terça-
feira, das 8h às 14h, exclusi-
vamente no PROUNIFAS da
sede, situado na Rua Antônio
de Santana Portugal. Mais in-
formações através do telefo-
ne: 3651-8614.

O Instituto de Previdência
Municipal – IPM, de São

Francisco do Conde,
está com novo endereço e
passa a atender na Rua Ro-
dolfo Tourinho, n° 66, Cen-
tro. O novo local fica em
frente à Central de Marca-
ção de Consultas e Exames,
e ao posto de gasolina, e os
atendimentossão feitos das
8h às 14h.

O IPM é o responsável
pelo registro de controle e
pagamento dos pensionis-
tas e dos futuros beneficiá-
rios. Tem como finalidade
assegurar aos servidores
ativos e inativos dos pode-
res Executivo e Legislativo
do município, prestações de
natureza previdenciária.

O Instituto de Previdên-
cia Municipal visa ser refe-
rência na gestão e prestação
de serviços previdenciários,
garantindo a sustentabili-
dade dos recursos financei-
ros e capitalizados, bem
como o pleno atendimento
aos beneficiários.
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Os representantes da COOPERCAN, cobraram do  prefeito Dr. Pitagoras Ibiapina
mais ação para combater o transporte clandestino que impera na cidade

COOPERCAN solicita da prefeitura
medidas para coibir transporte clandestino

Prefeito e dirigentes da FIEB inspecionam
as obras da Escola do SENAI em Candeias

As obras da Escola do SENAI devem ficar prontas até o final do ano e devem ofere-
cer cerca de 900 vagas, beneficiando os estudantes candeenses

Fonte e Foto: Ascom / PMC

Prefeitura de Candeias fecha
parceria com a Unilab

Fonte e Foto: ASCOM/PMC

A Prefeitura Municipal de
Candeias, através das equipes
da Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo, Se-
cretaria Municipal de Juven-
tude e a vice prefeita Márcia
Gomes, se reuniram no dia 12
de Abril, em São Francisco do
Conde com a Reitora da Uni-
versidade da Integração Inter-
nacional da Lusofonia Afro-
Brasileira – UNILAB, do Cam-
pus Malês Matilde Ribeiro,
Professores e outros profissi-
onais para discutir ações e fir-
mar parcerias que beneficiem
o município de Candeias.

Na ocasião, várias temáti-
cas foram discutidas entre os
envolvidos no processo, onde
se avaliou, até mesmo, inicia-
tivas já realizadas anterior-
mente. Como o município de
Candeias não conta com uma
Universidade Pública, que
possa oferecer serviços diver-
sos aos cidadãos, por intermé-
dio das Secretarias presentes,
foi possível a captação de cur-
sos, a exemplo de formação
continuada para os professo-
res, estágio para estudantes de
Letras, Cursos de Idiomas
para os jovens, dentre outras
atuações previstas, tendo
como elo principal a relação
entre cultura e educação, duas
áreas que precisam ser traba-
lhadas para desenvolver os
aspectos sociais, econômicos e
culturais da cidade.

Ainda, se discutiu sobre
outros projetos que precisam
ser colocados em prática, a
exemplo do Projeto de Capo-
eira na escola, a Especializa-

Professores entram em acordo com
a prefeitura e encerram a greve

A reunião aconteceu na Reitoria da Unilab

O prefeito Dr. Pitágoras se
reuniu, na semana passada,
com os representantes da Co-
operativa dos Transportes Al-
ternativos de Candeias (Coo-
percan). Participaram da reu-
nião, o secretário de Trânsito
e Transportes, Washington
Campos, e um representante
da Polícia Militar, o tenente
Rafael Cruz. Eles trataram das
dificuldades enfrentadas pela
categoria com relação ao
transporte irregular no muni-
cípio.

Segundo os coopera-
dos, o transporte irregular põe
em risco a população e a or-
ganização do trânsito da cida-
de, além de causar enormes
prejuízos para os profissionais
que atuam regularmente. Eles
solicitaram da administração,
que se intensificassem as me-
didas para coibir tais práticas.
O diretor da Coopercan, Ro-
bério Gomes, afirmou que a si-
tuação entre o transporte re-
gular e o clandestino está in-
sustentável. Ele alega que
muitos motoristas não estão
conseguindo dar uma manu-
tenção adequada aos veículos,
“muitos de nós, sequer esta-
mos conseguindo pagar a le-
tra do carro, procuramos ofe-
recer um transporte digno e
com segurança para a popula-
ção, mas, está ficando cada dia
mais difícil para nós”, relatou.

O prefeito, Dr. Pitágo-
ras, disse que estará sempre

aberto ao diálogo com as ca-
tegorias e que está buscando
a melhor maneira para solu-
cionar as demandas da cida-
de. Ele afirmou que tem co-
nhecimento de todas as difi-
culdades, sendo este um pro-
blema que se prolonga há
anos no município. “Três me-
ses é um prazo muito curto
para solucionar de vez este e
outros problemas. Antes de
qualquer medida é preciso
uma conscientização, para
depois cobrar, pois sei tam-
bém que no transporte irregu-
lar também tem pais de famí-

lias que buscam seu sustento.
Precisamos dar a eles um meio
legal de sobrevivência”, afir-
mou o gestor.

Transporte Legal
Uma campanha intitu-

lada Transporte Legal será ini-
ciada, nos próximos dias, pela
Secretaria de Trânsito e Trans-
portes para a conscientização
da população. Após a campa-
nha, a STT, com o apoio da
Polícia Militar e da Polícia Ro-
doviária Estadual, iniciará a
operação de fiscalização em
cumprimento da Lei Munici-

pal nº 963/2016, que estabe-
lece ações para coibir o trans-
porte clandestino. A STT tam-
bém está fazendo um levanta-
mento nas concessões de Ta-
xis existentes no município,
pois algumas delas não são
usadas com a finalidade do
transporte de passageiros.
Vários processos administra-
tivos foram abertos à investi-
gação. Segundo o secretário
Washington Campos, a ação
vai permitir que muitos moto-
ristas que fazem transporte
irregular se regularizem.

O prefeito de Candeias, Pita-
goras Ibiapina,acompanhou o
superintendente da FIEB (Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado da Bahia), Rodrigo Alves,
o superintendente do SENAI
na Bahia, Luiz Alberto Breda
Mascarenhas, o superinten-
dente do SESI, Armando Cos-
ta Neto, e a diretora da Escola
do SESI, Camila Neves, na
inspeção feita às obras de im-

plantação da Escola do SE-
NAI em Candeias, que está
sendo construída no bairro do
Ouro Negro, em frente ao Fó-
rum Ivan Brandão.

A unidade terá capacidade
de atendercerca de 900 alu-
nos nos diversos cursos pro-
fissionalizantes, que serão
oferecidos em todos os tur-
nos. Aunidade deverá ficar
pronta até o final do ano, e

entrar em funcionamento no
início de 2018. Segundo o su-
perintendente do SENAI (Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem na Indústria), Luís Alber-
to, a inauguração deverá ocor-
rer no fim do ano. São vinte
unidades do SENAI construí-
das em toda a Bahia. “Candei-
as representa muito para o PIB
de nosso estado e já passou da
hora da cidade ter uma escola

profissionalizante”,comentou
Luís Alberto.

Para o prefeito,Pitágoras
Ibiapina, o novo momento
que Candeias experimenta
passa segurança a empresári-
os e organizações que querem
se instalar na cidade. “Esta-
mos firmando essa parceria
com o SENAI e o SESI, para
abrirmos as portas de nossa
cidade para a formação e pro-
fissionalização de nossos tra-
balhadores. Tanto os que nas-
ceram aqui, ou os que opta-
ram por morar em nossa cida-
de”, afirmou Ibiapina.

O superintendente do
SESI (Serviço Social da Indús-
tria), Armando Costa, e a di-
retora da Escola do SESI, Ca-
mila Neves, aproveitaram a
oportunidade e anunciaram
que Instituição fará, em bre-
ve, a implantação de uma uni-
dade ao lado da unidade do
SENAI. O prefeito afirmou
que colocará a prefeitura à
disposição para ajudar na im-
plantação da unidade.

A vice-prefeita, Márcia
Gomes, e os secretários de
Governo, Jário Santos (Jari-
nho), de Emprego e Renda,
Júnior CCA, e a chefa de
Gabinete,Marivalda Silva,
participaram da inspeção.

Fonte e Foto: Ascom/PMC

Os professores do município de
Candeias entraram em acordo
com a prefeitura, encerraram o
movimento grevista e retorna-
ramàs aulas, no último dia 07 de
abril.  Os servidores da Educação
estavam em greve desde o dia 13
de março. No dia 04 passado, a
Desembargadora do Tribunal
de Justiça da Bahia, Sandra
Azevedo, determinou o retorno
imediato dos professores de
Candeias às aulas e às ativida-
des regulares, sob pena de mul-
ta diária de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).

E na manhã do último dia
06, os professores aceitaram,
em reunião na prefeitura, e
aprovaram em assembleia, o
reajuste salarial, que já havia sido
proposto, de 6% aos professores
que recebem acima do piso naci-
onal, e de 7,64%, aos professores
que recebiam abaixo do piso.
“Nenhum professor irá receber

abaixo do que determina o Go-
verno Federal. Os professores
que já recebem acima do piso te-
rão o aumento de 6%, igual ao
que concedemos aos outros ser-
vidores. A mesa de negociação
entendeu este momento difícil
que enfrentamos no País, e en-
cerraram a greve. A população
não poderia mais ser penalizada.
Vamos avançar em outros plei-
tos da categoria para valorizá-los
ainda mais” afirmou o prefeito,
Dr. Pitágoras.

A prefeitura publicou no Di-
ário Oficial do dia 30 de Março,
o decreto 036-2017 que atuali-
zou o piso para os quase 350
profissionais do magistério da
rede pública, que recebiam
abaixo do piso nacional, pas-
sando de 2.135,64 para
2.298,80. O presidente do Sin-
dicato dos Servidores Públicos,
Juscelino Santos, confirmou o
retorno ao trabalho.

ção em História da África e
História do Negro no Brasil,
em parceria com a UNIAFRO,
trabalhos destinados a popu-
lações ribeirinhas, festival de
cinema, ações de empodera-
mento com mulheres negras e
em terreiros, trabalhar a te-
mática LGBT. O Secretário de
Educação, Jair Cardoso, falou
da importância da Unilab para
a cidade de Candeias atuando
na formação de professores e
ajudando a elevar o índice da
educação básica do município.

Importante salientar que o
Secretário de Cultura, Turis-
mo e Juventude, Cássio Viní-
cius, fechou parceria para que
alguns grupos de danças afri-
canas, da própria instituição,
se façam presentes, no 1º Dan-
ça Candeias, evento que bus-
cará promover a integração, a
socialização, e a discussão de
assuntos contemporâneos,
por intermédio da performan-
ce, da dança e da arte, a se re-
alizar no dia 27 de abril, na
Praça Gualberto D. Fontes, no
município de Candeias. Na
oportunidade solicitou da
Universidade curso das lín-
guas Iorubá e banto voltado
para os terreiros de Candom-
blé.

A expectativa é que esse
laço entre a Prefeitura Muni-
cipal de Candeias e a UNILAB
se torne ainda mais consolida-
do, e que diversos outros seg-
mentos sejam contemplados
com ações e iniciativas que
mudem o cenário atual do
município de Candeias e re-
gião.
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Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

Locação de Ônibus e Vans Para Excursões, Turismo e Empresas
Toda Estrutura de Que Você Precisa, Com a Pontualidade Que Você Merece

Site: brunusrentacar.com.br / E-mail: brunos@brunosrentacar.com.br

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho - CRO/BA3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TINTAS
TUBOS & CONEXÕES, AZULEJOS
E REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga
Rua da Esperança, 54 - Centro

Fones: (71) 3601-1377 / 3601-3110 Candeias-Ba.

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL, FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar-Centro - Fones: (71) 3601-2089

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade. Confira!

# BATERIAS # EXTINTORES #FARÓIS
# ÓLEOS LUBRIFICANTES # LANTERNAS
# PEÇAS PARA TODAS
AS MARCAS DE CAMINHÕES

PEÇAS E SERVIÇOES PARA TODAS TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para
Carretas e Vans - Ar Condicionado
Travas Elétricas - Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas
Alinhamento de Balanceamento

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

CANDEIAS VAI GANHAR O MODERNO CONDOMÍNIO QUINTAS DO BARÃO!

O Condomínio Quintas da Barão, que já está com cerca de 80 por
cento das obras de terraplanagem prontas e que iniciará a sua

comercialização nos próximos dias, será um dos empreendimentos
imobiliários mais espetaculares da região. Aguarde!

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 e a

Câmara de Vereadores de Candeias

#Caminhões Munck
#Retroescavadeiras
#Caminhões Tanque
#Guindastes e Pranchas

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

PARA
LOCAÇÃO

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71)3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias

Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus

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

Nova marca da gestão é
aplicada no Portal da Cidade
de São Francisco do Conde

A entrada de São Francisco do Conde ganhou um novo e mais bonito visual

O Portal da Cidade de São
Francisco do Conde, localiza-
do na Avenida Juvenal Eugê-
nio de Queiroz – Baixa Fria,
está de cara nova com a apli-

cação da marca da gestão,
“SFC – Onde tem franciscano,
tem trabalho”. Três importan-
tes elementos destacam-se no
símbolo, que utiliza as iniciais

do nome do município, o SFC,
para dar vida à marca. São
eles: a forma, a identidade e a
cor. O novo logotipo também
está sendo aplicado nas facha-

das dos prédios públicos, no
fardamento e na plotagem de
veículos oficiais.

A forma
Os traços curvilíneos sina-

lizam um movimento de inte-
gração social, ao mesmo tem-
po que se assemelham a fitas
coloridas, tão presentes nas
manifestações culturais da ci-
dade, como o Lindroamor, o
São João e as rodas de samba.
As curvas se relacionam com
a geografia da cidade e a ener-
gia de um povo hospitaleiro e
trabalhador.
A identidade

As iniciais do nome da ci-
dade foram valorizadas como
símbolo identitário do muni-
cípio, sendo este mais que
uma assinatura, mais que uma
abreviatura. Representa a
identificação de todos com a
cidade onde vivem.

A cor
As cores utilizadas na cri-

ação do logotipo foram inspi-
radas na própria geografia es-
pacial da cidade de São Fran-
cisco do Conde. O verde sim-
boliza a força do campo e as
comunidades das zonas ru-
rais. O vermelho identifica a

força de um povo determina-
do, que não se conforma e
quer sempre mais. Já o laran-
ja se firma como uma repre-
sentação da energia que vem
do sol e que presenteia a cida-
de todos os dias com um ama-
nhecer e um entardecer en-
cantadores. O azul simboliza
a costa banhada por um mar
que só se encontra em São
Francisco. Uma mistura de
cores que representam sereni-
dade, austeridade e trazem a
certeza de novos tempos para
a “Joia do Recôncavo”, como
é carinhosamente chamado o
município.


