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Carro da campanha “Natal de Luz”
da CDL sai para o Malembá

Santuário de Nossa Senhora
das Candeias tem novo pároco

O Frei Jorge Luiz Soares é o novo pároco de Candeias

Desde o último mês de dezem-
bro, o santuário de Nossa Se-
nhora das Candeias está sen-
do dirigido pelo frei
franciscano Jorge Luiz Soares
da Silva, que é membro da Or-
dem dos Frades Menores
Conventuais da Província de
São Maximiliano Kolbe.

A primeira tarefa impor-
tante do novo pároco de
Candeias será organizar e ce-
lebrar a tradicional festa de
Nossa Senhora das Candeias,
que começou no último dia 24
de janeiro com o tradicional
novenário e culmina com a fer-
vorosa procissão que percorre
as principais ruas da cidade,

no dia 3 de fevereiro.
De acordo com o vereador

Fernando Calmon, que esteve
na posse do novo pároco de
Candeias, o frei Jorge Luiz So-
ares chega com a missão de
estruturar o Santuário de Nos-
sa Senhora das Candeias, para
que a cidade volte a ser um
pólo importante do turismo
religioso, aproveitando o po-
tencial da Fonte dos Milagres,
que já foi um dos lugares mais
visitados pelos católicos.

O frei Jorge Luiz veio subs-
tituir frei Cristiano, que co-
mandou a paróquia de Nossa
Senhora das Candeias nos úl-
timos oito anos.

Braskem pretende construir
Terminal Marítimo no
distrito de Caboto

Depois de mais de 8 anos, obras do
viaduto na BR 324 são reiniciadas
Depois de mais de 0ito anos
de paralisação, finalmente, no
último dia 8 de janeiro, a
VIABAHIA Concessionária de
Rodovias S/A, Prefeitura
Municipal de Simões Filho,
Governo do Estado e a
Agência Nacional de
Transportes Terrestres
(ANTT),  assinaram a Ordem
de Serviço que possibilita o
reinício das obras de
conclusão do viaduto
localizado na BR 324, no
quilômetro 604, 700m da
rodovia federal.

O Porto de Aratu  fica na Baia de Todos-os-Santos, no município de Candeias

Com gasto de apenas 100 re-
ais na Bike Lindão, que lhe
deu o direito a dois cupons
da campanha “Natal de Luz
Candeias”, promovido pela
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Candeias – CDL, o jo-
vem Denis da Silva Santos,
morador do bairro do
Malembá, foi o sortudo que
ganhou o Corsa Classic LS,
zerinho, zerinho, sorteado
no último dia 9 de janeiro na
praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes, onde foi realizada
uma grande festa de encer-
ramento da campanha.

No último dia 21 de
dezembro, o prefeito de
Candeias, Sargento
Francisco, e os
representantes da
Braskem S.A., Ana
Carolina Viana e Hélio
Tourinho, assinaram um
protocolo de intenções,
com previsão de
investimentos da ordem
de R$ 100 milhões, no
projeto da construção de
um terminal marítimo
no distrito de Caboto,
que vai gerar emprego e
renda para a
comunidade. A
contrapartida social
calculada sobre esse
valor será aplicada em
obras no município.
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Denis gastou 100 reais na Bike Lindão e ganhou  o
Corsa Classic SL do “Natal de Luz” da CDL

Finalmente o viaduto de Simões Filho, na BR 324,
será construído pela concessionária VIABAHIA

Leia na página 2 desta edição: a coluna Pimenta na
Política, de José Eduardo, e os artigos do jornalista

José de Paiva Netto e do psicólogo Vladimir Nascimento.
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A incansável procura pela felicidade

Todo ser humano é movido pela
insatisfação; por isso, sempre

estamos em busca de
algo para nos
completar, preencher.
Então, ninguém nunca
terá o privilégio de
alcançar uma
satisfação total e plena.
Ela é momentânea,

fugaz, súbita, podendo até ser
duradoura, porém nunca
permanente.

Mas isso não é ruim, ao
contrário: seria um tédio se
tivéssemos tudo quando ou quanto
desejássemos. Não obstante, é
apenas a sensação de
incompletude que serve como
lubrificante das engrenagens que
movimentam nossa motivação.

Da mesma forma acontece com
a felicidade. Muitas pessoas vivem
em uma busca frenética pela
felicidade, como se ela fosse um
estado perfeito de euforia, prazer
e alegria. Assim como o amor é

diferente da paixão, a felicidade
não é sinônimo de alegria. Muitos
passam a vida toda esperando por
uma felicidade permanente, sem
atentar que a vida está passando e
não estão aproveitando os
momentos presentes que têm.

Uns acreditam que a felicidade
está em viajar, conhecer outros
países e regiões, mas quando estão
lá, sonham em voltar para o
aconchego do lar; outros pensam
que a felicidade está em alcançar
determinado nível profissional ou
ganhar uma promoção, porém
quando perdem o emprego
reconhecem que eram felizes no
cargo anterior e não reconheciam;
uns acham que serão plenamente
felizes quando encontrarem o
parceiro ideal, mas depois
descobrem que ninguém é perfeito
e que não deveriam ter terminado
com a pessoa que amavam, nem ter
se importado com as opiniões
alheias; outros só reconhecem a
felicidade de ser saudável quando
estam doentes, em fase terminal.
E há ainda os que associam
felicidade ao acúmulo de bens e
riquezas, mas só quando percebem
que nenhuma fortuna poderá
salvá-los da morte, é que
aprendem que a felicidade deveria

estar nas coisas mais simples das
suas vidas, ao lado das pessoas que
amam.

Precisamos urgentemente
ensinar essas lições às crianças,
desde a mais tenra idade:
felicidade não significa deixar de
sentir dor, deixar de ter
frustrações, ou estar livre de
problemas… Ao contrário: é um
constante reconhecimento pelo
privilégio de estar vivo e –
independente das limitações e
circunstâncias – poder enfrentar
os desafios da vida, mas também
poder saborear os prazeres por ela
oferecidos.

Se a felicidade estivesse na
riqueza, não existiriam milionários
suicidas; se estivesse na euforia, os
dependentes químicos não
sofreriam; se estivesse na
aparência física, não haveria tantos
jovens com depressão… As pessoas
buscam incansavelmente a
felicidade como se existisse uma
fórmula mágica para alcançar tal
estágio. Porém, enquanto não
entendermos que felicidade é o que
temos à nossa disposição agora,
chegaremos à velhice e,
ironicamente, reconheceremos
que deixamos de ser felizes
buscando a felicidade.

Legião da Boa Vontade e a Ideologia do Bom Samaritano

Falando a uma
simpática plateia, no
ano de 1991, em
Portugal, revelei-lhe
que, ainda na minha
meninice, a primeira
notícia pela qual tive
conhecimento da

Bíblia Sagrada, em particular a Boa
Nova de Jesus, veio por intermédio
de meu saudoso pai, Bruno Simões
de Paiva (1911-2000). Ele me falou
sobre uma comovente história
contada ao povo pelo Cristo de Deus:
a Parábola do Bom Samaritano. E a
leu para mim. A passagem se
encontra no Evangelho, segundo
Lucas, 10:30 a 37. Disse Jesus:

“Descia um homem de Jerusalém
para Jericó, e caiu nas mãos de
salteadores, os quais o despojaram
e, espancando-o, retiraram-se,
deixando-o semimorto. Descia pelo
mesmo caminho certo sacerdote; e,
vendo-o, passou de largo. E de igual
modo um levita chegando àquele
lugar, e, avistando o pobre homem,
passou também de largo. Mas um
samaritano, que ia de viagem,

chegou ao pé dele e, fitando-o,
tomou-se de infinita compaixão; e,
aproximando-se, atou-lhe as
feridas, aplicando-lhes azeite e
vinho; e pondo-o sobre um animal
de sua propriedade, levou-o para
uma estalagem e cuidou dele. No
outro dia, partindo, tirou dois
denários (antiga moeda romana), e
deu-os ao dono da hospedaria e lhe
disse: Cuida bem deste ferido, e tudo
o que de mais gastares, eu te
pagarei quando aqui voltar. Qual,
pois, destes três — perguntou Jesus
ao homem da lei — te parece que foi
o próximo daquele que caiu nas
mãos dos salteadores? Ao que o
doutor da lei lhe respondeu:
Claramente o que usou de
misericórdia para com ele. Disse-
lhe, então, calmamente Jesus: ‘Vai,
pois, e faze da mesma forma’”.

Ao reler a Parábola, medito,
profundamente tocado em minha
Alma, sobre mais esta bela lição do
Cristo Ecumênico, o Divino
Estadista, Aquele que se dispõe a
socorrer a qualquer necessitado em
suas agruras, e que me despertou

para o valor da Solidariedade, e me
fez disposto, de todo o coração, ainda
adolescente, a participar dessa
divina empreitada (Legião da Boa
Vontade) sem jamais dela desertar.
Afinal, aprendemos com Jesus a
persistir até o fim: “Na vossa
perseverança, salvareis as vossas
almas” (Evangelho de Jesus,
segundo Lucas, 21:19).

Aliás, para os de Boa Vontade, ser
tenaz no Caminho do Senhor deve
desenrolar-se além do chamado fim
humano, porque a Vida continua,
pois os mortos não morrem. Nem os
Irmãos ateus, entre os quais se
encontram criaturas de esmerada
generosidade.
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A urgência de viver o Amai-vos

Na Boa Nova de Jesus, aprendemos
com o Preceptor Celestial que é
imprescindível ”amar-nos uns aos
outros como Ele nos tem
amado”(Evangelho, segundo João,
13:34). E mais: passamos a definir
qualquer situação, de modo que a
necessidade do ensinamento do
Senhor quanto à ”Essência de Deus
para a Vida” — que é o Mandamento
Novo, na definição do saudoso
fundador da Legião da Boa
Vontade Alziro Zarur (1914-1979) —
seja efetiva. Fica patente esse anseio
que temos de ser felizes, razão por
que nos devemos esforçar com
decisão, de forma que haja uma
Sociedade Solidária Altruística
Ecumênica. Para que o Respeito, a
Fraternidade, a Solidariedade, a
Compaixão, a Generosidade possam
fazer realmente vigorar a Verdade e
a Justiça. (...)

Antídoto ao ódio
O Amor, aliado à Justiça, é

essencial. Porque o outro lado da
moeda é isso de que todos estão
querendo livrar-se: o ódio, que
promove a violência que atrai mais
violência, o desencontro de
sentimentos. Assim, “o xis do
problema” não reside
necessariamente nos regimes
políticos e sociais, mas na índole do
ser humano, que os constitui, impõe
e vive. Costumo afirmar: não há
regime bom enquanto o homem for
mau (desculpem o cacófato).

Como é que um ser, na carne ou
no etéreo, que ainda não tem
devidamente demonstrado seguras
condições para desfrutar de um
clima de civilidade, é capaz de
estabelecer uma vivência de fato
solidária? Como, se no seu cerne
reincide em não querer ouvir esses
assuntos básicos? Sem eles, não pode
existir um lugar que seja sem que a
ferocidade da guerra (o Cavalo
Vermelho do Apocalipse, 6:4)
permaneça como o juiz perverso em
todas as decisões. Se a sua Alma não
for bafejada pela emoção pura de
Amor e de Justiça (de maneira
alguma confundam Justiça com
vingança), ele vai sofismar,
engabelar, iludir.

Ameaça ao status quo
Então, a urgência de vivermos

o ”Amai-vos como Eu vos amei”, de
Jesus, é resultado do exemplo
pessoal Dele: doou a Sua própria
vida, submeteu-se à crucificação,
prova de que portava um recado
novo que punha em xeque interesses
danosos a certa parte da
Humanidade. Portanto, o
Missionário Celeste havia se
transformado em uma ameaça ao
status quo vigente e, ipso facto, foi
pregado à cruz do sacrifício. Por

conseguinte, o Cristo deu a maior
demonstração de Amor.
Consequência: Sua mensagem de
Irmandade sem fronteiras espalhou-
se pelo planeta, mesmo que, por
vezes, tenha sido quase que negada,
a modelo do que se viu no Século das
Guerras Religiosas: o 16, e nas
inqualificáveis Cruzadas. Por isso,
reitero, Jesus é uma conquista
diária, uma descoberta permanente
para os que têm sede de Saber, de
Fraternidade, de Liberdade, de
Igualdade e de Paz. (...) E não me
refiro ao Cordeiro quando
aprisionado por restritas concepções
terrenas, sejam filosóficas,
religiosas, políticas, científicas. Ele é
um Libertador, jamais um
prisioneiro. Sobrepaira a tudo. A Sua
identidade com Deus é tamanha que
se tornou — para a sobrevivência da
espécie humana — o Revelador da
primacial causa da penúria de Alma
que ainda sofremos, tendo em vista
a falta de nos amarmos uns aos
outros da mesma forma com que Ele
nos amou e ama. Aí vem a decisão
para a boa trajetória civilizante que
o Sublime Educador nos aponta no
versículo 35 do capítulo 13 do
Evangelho, consoante
João: ”Somente assim: se vos
amardes uns aos outros como Eu
vos tenho amado, podereis ser
reconhecidos como meus
discípulos”. Eis a Política de Deus, a
Política para o Espírito do ser
humano.

José de Paiva Netto é
jornalista, escritor e radialista.
paivanetto@lbv.org.br
www.boavontade.com

É ou não é? Eis a questão
O prefeito de Candeias, Sargento Francisco (PSD), desconversa quando é
questionado sobre a sua possível candidatura à reeleição, apesar de seus
correligionários afirmarem que ele é candidatíssimo.

O fato é que o prefeito está buscando na Justiça Eleitoral, o direito de
concorrer a mais um mandato na prefeitura de Candeias, já que seus
assessores acham que ele não foi reeleito em 2012, mesmo tendo ocupado
o cargo de prefeito (com a cassação da ex-prefeita Maria Maia) durante 6
meses de 2011, quando era presidente da Câmara Municipal.

Alguns observadores políticos de plantão, dizem que a notícia dando
conta da candidatura de Francisco à reeleição, é apenas para apaziguar os
ânimos entre os pré-candidatos do seu grupo à sua sucessão, já que o “fogo
amigo” corre solto na cidade, com alguns dos pretendentes dizendo que
não votam de jeito nenhum no outro, numa verdadeira guerra de nervos.

Os pré-candidatos
Apesar de ainda estarem bem mornas, as pré-campanhas para a sucessão
do prefeito Sargento Francisco aos poucos vão ganhando as ruas, mesmo
faltando apenas 9 meses para as eleições municipais.

De um lado, os pré-candidatos que fazem oposição à administração
municipal, encabeçados pela ex-prefeita Tonha Magalhães (PR), que como
sempre, está com o pé na estrada atrás de apoio. Além do vereador Dr.
Pitágoras (PP), que também já anunciou a pré-candidatura e vem
costurando adesões.

Do outro, os pré-candidatos ligados ao prefeito Sargento Francisco (caso
ele próprio não seja candidato), que vêm se articulando para ser o escolhido
do chefe. Os nomes, por enquanto, continuam os mesmos: o ex-vereador
e secretário de Esportes, Antônio Gilson, o Bobó (PTN); o vice prefeito e
ex-presidente da Câmara Municipal, Bom Jorge (PRB); a vereadora
Marivalda Silva (PT), líder do governo na Câmara; e o atual presidente da
Câmara de Vereadores, Gil Soares (PTB). Como a legislação eleitoral foi
alterada e os candidatos a prefeito ou vereador poderão mudar de partido
até o mês de março, alguns candidatos poderão trocar de legenda.

Carlos Martins
E por falar em pré-candidaturas, o atual secretário de Desenvolvimento
Urbano do Governo do Estado, Carlos Martins, em entrevista ao jornal
Tribuna da Bahia, do último dia 18 de janeiro, foi questionado se seria
candidato a prefeito de Candeias. Veja o que ele disse:

“Em 2012 fui candidato em Candeias, rompendo um ciclo de mais de
30 anos na cidade da polarização entre duas famílias, que faziam parte do
mesmo grupo político e que compartilhavam com os mesmos ideais. Em
2012, eu surgi como uma terceira via, com relativo sucesso, apesar de não
ser vitorioso, mas marcamos quase nove mil votos e com uma discussão
diferenciada na política, com projetos e ideias, marcou a política local.
Quando chega em 2016, com a terceira via consolidada, aliás, abriu espaço
para outros postulantes que viram que a dicotomia entre as duas famílias
não era a única alternativa política, então, as pessoas continuam colocando
meu nome como um dos possíveis postulantes. Hoje não posso dizer que
não serei candidato, até porque  nove mil eleitores acreditaram no projeto.
Mas isso será um processo natural e até abril tomaremos a decisão correta”.

A verdade é que os correligionários de Carlos Martins em Candeias
acreditam que ele será o candidato do PT à sucessão municipal, apesar
das divergências entre as lideranças do partido na cidade.  

Madre de Deus
Notícias procedentes do vizinho município de Madre de Deus, dão conta
de que a pré candidatura do ex-presidente da Câmara Municipal, Dailton
Filho, a prefeito da cidade vem ganhando adesões e se consolidando como
a mais forte das oposições, capaz de vencer o prefeito Jeferson Batista,
que é candidato à reeleição.

Segundo fontes ligadas a Dailton, pesquisas feitas para consumo
interno, mostram que se a eleição fosse hoje, o ex-presidente da Câmara
Municipal, que ocupou a Prefeitura por alguns dias, teria chances reais de
ser o novo prefeito da cidade. Vamos aguardar!

Apelo dos amigos
Vários amigos e correligionários do ex-presidente da Câmara Municipal,
Toinho Bordoni, têm apelado para que ele volte a disputar o mandato de
vereador nas próximas eleições.

Questionado pela Pimenta na Política, Toinho Bordoni disse que não é
mais a sua intenção  ser candidato mas, em política ninguém pode dizer
“dessa água não beberei”.

Toinho fez parte de uma das melhores composições que a Câmara de
Candeias já teve, com as presenças de vereadores como Jarinho, Bom Jorge,
Cassimiro, Marcus Vinícius, Antônio José, Ivan Palma, dentre outros. Dava
gosto de ver as sessões.

Missa para Pascoal
Centenas de pessoas da comunidade de São Francisco do Conde e de outros
municípios da região, participaram no último dia 14 de janeiro, da missa
de um ano em sufrágio ao saudoso ex-prefeito Antonio Pascoal Batista,
celebrada na Igreja Matriz de São Gonçalo.

Pascoal foi prefeito do município em duas oportunidades, entre os anos
de 1992-1996 e depois entre 2005 e 2007 e  morreu em janeiro de 2015,
aos 65 anos, vítima de câncer. O enterro aconteceu no cemitério do bairro
do Monte Recôncavo, onde vivia o ex-gestor.

Consultor Jurídico
Dr. Cosme Fernando dos Santos

Ilustração
Valtério

Uma bela lição do Cristo
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Por Uedson Reis Representantes da Braskem

assinam protocolo de intenções
com a Prefeitura de Candeias

No último dia 21 de dezembro,
o prefeito de Candeias,
Sargento Francisco, e os
representantes da Braskem
S.A., Ana Carolina Viana e
Hélio Tourinho, assinaram
um protocolo de intenções,
com previsão de
investimentos da ordem de
R$ 100 milhões, no projeto da

construção de um terminal
marítimo no distrito de
Caboto, que vai gerar emprego
e renda para a comunidade. A
contrapartida social calculada
sobre esse valor será aplicada
em obras no município.

O prefeito Sargento
Francisco solicitou aos
representes da multinacional,

a prioridade na mão-de-obra
local na hora da contratação
de pessoal. “Neste momento
difícil pelo qual passamos é
importante que busquemos as
ações empreendedoras que
resultem em benefícios para o
nosso povo, como na geração
de postos de trabalho, pois
aqui há muitos pais e mães de
família capacitados, que
podem e devem ser
aproveitados”, disse Sargento
Francisco.

De acordo com a diretora
industrial da Braskem, Ana
Carolina Viana, parcerias
como esta são fechadas
apenas com municípios
preparados e abertos para o
desenvolvimento. “Para nós, é
uma imensa honra estar em
Candeias, pois acreditamos
que o desenvolvimento do
Brasil só é feito com o apoio
de pessoas que se esforçam.
Uma parceria deste porte não
é fácil de se conseguir e esta é
uma prova de que confiamos
na gestão local”, declarou.
Ana Carolina Viana também
afirmou que a Braskem tem
total interesse pela mão-de-
obra local qualificada, porque

com isso os custos com a
logística de pessoal são
reduzidos.

O assessor especial da
Companhia das Docas do
Estado da Bahia (Codeba),
Valdomiro Santos, elogiou a
estratégia da Prefeitura para
alavancar o desenvolvimento
do município. “Sem essas
parcerias os municípios
teriam mais dificuldade em
realizar seus projetos e aqui
vemos uma gestão parceira e
atuante, que vai atrás de
investimentos que beneficiam
não apenas Candeias, mas
toda a região. Todos esses
investimentos conseguidos se
convertem em qualidade de
vida para a população, e é por
isso que a Codeba apoia e dá o
aval para a realização deste
projeto da Braskem aqui”,
afirmou.

Também estiveram
presentes na cerimônia de
assinatura do protocolo de
intenções, o coordenador de
logística e a analista de
relações institucionais da
Braskem, Fernando Henrique,
e Fernanda Régis,
respectivamente.

Hélio Tourinho, assina representando a Braskem

Mercado aposta em promoções para
a venda de estoque de imóveis

A crise econômica freou os lan-
çamentos imobiliários. Em
2016, a ordem é trabalhar a
venda dos estoques. Segundo a
Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), mais de 110 mil imó-
veis residenciais estão prontos
ou em construção à espera de
um comprador nas principais
cidades do País, o que vem mo-
tivando ações promocionais
para a comercialização das uni-
dades remanescentes.

Em Salvador,
onde há mais de seis mil imó-
veis em estoque,
a Viva Imobiliária reuniu 15
incorporadoras e está lançando
o Verão Viva. A iniciativa pre-
tende comercializar, com des-
contos de até R$ 95 mil, 300
imóveis novos com valores en-
tre R$ 140 mil e R$ 750 mil de
15 empreendimentos localiza-

ASCOM / VIVA

Petrobras

anuncia

investimentos

menores até 2019

A Petrobras divulgou, no
último dia 12 de janeiro
ajustes no Plano de Negócios
e Gestão 2015/19, aprovados
pelo Conselho de
Administração, que preveem
uma diminuição nos
investimentos totais de US$
130,3 bilhões para US$ 98,4
bilhões, e consequente
redução na expectativa de
produção de 2,8 milhões de
barris/dia para 2,7 milhões
bpd, em 2020.

Para o presidente da
AEPET, Felipe Coutinho, o
alongamento dos
investimentos é
compreensível, diante da
recessão econômica e da
redução da demanda interna.
Também pela diminuição da
atratividade da exportação do
petróleo, com seus preços 
d e p r i m i d o s
internacionalmente.

“No entanto, é necessário
ajustar os investimentos para
garantir a segurança
energética brasileira e para
agregar valor ao petróleo, na
produção dos combustíveis,
fertilizantes e petroquímicos”,
observa Coutinho.

Para a AEPET é
incompreensível a
manutenção do plano de
privatização, com o objetivo
de gerar resultado para o
pagamento de dividendos no
curto prazo. De acordo com
Felipe Coutinho, desintegrar a
companhia é submetê-la a
riscos desnecessários,
entregando mercado a seus
competidores e
comprometendo o fluxo de
caixa futuro.

Também é necessário
fortalecer a presença da
companhia na produção dos
biocombustíveis e das
energias renováveis.

“A Petrobrás está se
atrofiando, de uma
companhia integrada de
energia numa produtora de
petróleo cru, na contramão da
urgência pela transição
energética e de costas para os
desafios do clima”, finaliza
Coutinho.

Fonte: ASCOM/AEPET

Matrículas na rede municipal foram
iniciadas em São Francisco do Condedos na Pituba, Itaigara,

Pernambués, Imbuí,
Amaralina, Jardim Armação,
Jardim de Alah, Rio Vermelho,
Buraquinho e Imbassahy. Até o
final de janeiro, as ofertas imo-
biliárias estarão em exposição
no site veraoviva.com.br.

Para o diretor da
Viva, Carlos Couto, existem
boas ofertas no mercado para
quem está querendo comprar a
casa nova. “Indiscutivelmente o
momento é do comprador, que
tem às mãos imóveis mais ba-
ratos do que no ano passado”,
observa o empresário, lembran-
do que esta situação favorável
não é eterna. “A facilidade é de-
corrente do momento em que
há uma grande oferta de imó-
veis prontos em estoque, mas à
medida que for se esgotando, os
novos a serem lançados serão
bem mais caros”.
Couto admite que há uma mai-
or seletividade dos bancos na
concessão do crédito imobiliá-
rio, mas ressalta que existe dis-
ponibilidade de recursos para o
financiamento. “Quem está
querendo realizar o sonho da
casa própria vem guardando
suas economias e certamente
vai conseguir complementá-las
com o empréstimo bancário
para a aquisição do imóvel, que
estão sendo vendidos (sic) a
preços irresistíveis”, garante.

A Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC, de São
Francisco do Conde, iniciou
no último dia 11 de janeiro, o
processo de matrículas dos
novos estudantes. Para
garantir a vaga do filho, os
pais devem procurar a escola
mais próxima de sua
residência no período
determinado.

“Todas as unidades de
Ensino Fundamental I vão
matricular alunos do
primeiro ao quinto ano. Não
é apenas o CEJAL (Complexo
Escolar Julieta Ribeiro
Porciúncula, Arlete
Magalhães e Lícia Maria
Pinho) que vai receber os
meninos, pois a escola não
tem capacidade para todos os
alunos nessa faixa etária. Por
conta disso, as escolas
receberão os alunos conforme
o local das suas residências.
Por isso, não há necessidade
de filas, pois há vagas para
todos”.

Para 2016, a SEDUC
também divulgou que serão
três escolas do 1º ao 5º ano:
Escola Lícia Pinho (localizada
no antigo prédio da Frei
Eliseu Eismann), Arlete
Magalhães (antigo CEJAL) e
Frei Eliseu Eismann
(localizada no antigo prédio
da Arlete Magalhães). Tudo
isso para que os pais possam
escolher a escola mais
próxima de casa para seus
filhos.

No ato da inscrição, o pai,
mãe ou responsável deverá
apresentar originais e cópias
dos seguintes documentos:
certidão de nascimento e/ou
carteira de identidade, CPF,
título de eleitor, comprovante
de residência, NIS (do titular
do Bolsa Família de quem o
aluno é dependente), Cartão
Cidadão (se tiver), além do
cartão do SUS e 02 fotos 3×4.

A secretária ainda frisou:
“nós aconselhamos os pais
que não moram nas

localidades do CEJAL, que
não vão para filas, pois não
há necessidade. Só serão
atendidos aqueles que moram
na localidade”.

Alunos na faixa etária de 01
ano e 08 meses a 05 anos têm
matrícula assegurada nas
séries iniciais da Educação
Infantil; de 06 a 17 anos no
Ensino Fundamental, nos
turnos matutino e vespertino.
Já alunos entre 15 e 17 anos
poderão ser matriculados no
Fundamental, nos turnos
matutino e vespertino; depois
de atendida a clientela de 06
a 14 anos, aqueles com idade
superior a 17 anos deverão,
preferencialmente, ser
matriculados no turno
noturno.

Para abrir mais vagas na
rede municipal, a Prefeitura
de São Francisco do Conde
está construindo o Complexo
Escolar Rilza Valentim, no
bairro do Gurujé. Serão 12
salas de aula equipadas,
laboratórios de informática,
área verde, tudo para atender
a um público de cerca de 500
alunos. A obra terá um
investimento de recursos
próprios de mais de R$ 3
milhões.

De acordo também com o
calendário divulgado pela
SEDUC, a Jornada Pedagógica
2016 será nos dias 25 e 26 de
fevereiro, tendo início o ano
letivo em 29 de fevereiro.

O Complexo Escolar Rilza Valentim está em obras

Pitanga de Palmares recebe 2ª Feira de Saúde e Cidadania

Aconteceu no último dia 10 de
janeiro, em Simões Filho, a 2ª
edição da Feira Internacional
de Saúde e Cidadania na
comunidade quilombola
Pitanga de Palmares, no

Contribuintes do Simples e MEI
podem se regularizar em S. Filho
A Prefeitura Municipal de
Simões Filho, através da
Secretaria da Fazenda (SEFAZ),
comunica a população em
especial aos optantes do
Simples Nacional e
M i c r o e m p r e e n d e d o r e s
Individuas (MEI), que este é o
momento para a quitação das
pendências de inscrição e
débitos fiscais.

Não perca tempo, os
optantes terão até o dia
28.01,16 para aderirem ao
programa e regularizarem
junto ao Posto de Atendimento
Empresarial da SEFAZ
Municipal.

O Simples Nacional é um
regime compartilhado de
arrecadação, cobrança e
fiscalização de tributos,
aplicável às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte,
previsto na Lei Complementar

                  Fonte e Foto: AGECOM/PMSFC

Centro Comunitário Nossa
Esperança.

A feira disponibilizou
serviços de saúde, como
aferição da pressão arterial,
avaliação de sinais vitais,
orientação postural e medição
de glicemia (pacientes em
jejum). Além dos serviços de
saúde, durante a feira
acontecerão palestras sobre a
saúde da mulher,
apresentações culturais e a
comercialização de produtos
da agricultura familiar.

O evento tem como
objetivo facilitar a troca de

experiências entre os
estudantes da Universidade
Americana World Learning
que participam do programa
de intercâmbio em Saúde
Pública, Raça e Direitos
Humanos com os membros da
comunidade.

O programa está sendo
ealizado em parceria com a
Prefeitura Municipal de
Simões Filho, através das
Secretarias de Promoção da
Igualdade Racial e de
Agricultura, além da Escola de
Enfermagem Carneiro do
Vale.

Pintanga de Palmares

nº 123, de 14 de dezembro de
2006. Abrange a participação
de todos os entes federados
(União, Estados, Distrito
Federal e Municípios).

 Para o ingresso no Simples
Nacional é necessário o
cumprimento das seguintes
condições:

Enquadrar-se na definição
de microempresa ou de
empresa de pequeno porte;
cumprir os requisitos previstos
na legislação; formalizar a
opção pelo Simples Nacional. 

Para mais informações, a
população pode entrar em
contato com a SEFAZ, através
dos números (71) 3296-0502,
3296-1189 e 3296-6077, ou ir
em um de seus postos de
atendimentos no CIA I (ao lado
da Caixa Econômica Federal) e
no Centro, no prédio da
Prefeitura.

Carlos Couto, da VIVA

O Medo da Tecnologia

O mito que o avanço tecnológico reduz a oferta de empregos
existe a muito tempo, talvez tenha tido seu início durante a
revolução industrial. Alguns acham que se, por exemplo, uma
máquina pode fazer o trabalho de 10 homens ela retirou do
mercado 10 empregos. Analisando desta forma simples até
parece verdade.

Mas o que está acontecendo de fato é que com esta máquina
um trabalhador consegue fazer o trabalho de 10 homens, ele
consegue ser 10 vezes mais produtivo,  olhando em uma
perspectiva macro, a humanidade está produzindo 10 vezes
mais. Enquanto a máquina cuidava do trabalho braçal (que
precisa de muita força) o homem pôde cuidar de trabalhos que
demandavam mais para o lado intelectual.

O mesmo vale para os tempos de hoje, os computadores
fazem trabalhos repetitivos ou mais monótonos para o ser
humano, como contas complexas, armazenamento de grandes
quantidades de informação, fornecer  informações de forma
simples. Enquanto o homem se encarrega de tarefas cada vez
mais intelectuais, muito bem desenvolvidas pelo ser humano,
talvez o único capaz disso.

É daí que vem o nosso desenvolvimento como um todo. O
ser humano passou a viver mais porque pôde se dedicar mais a
estudar novos remédios e melhores alimentos, passou a
trabalhar menos horas por dia e a poder consumir mais pois
agora pode produzir muito mais. A média da qualidade de vida
de uma pessoa hoje é melhor do que a de um rei europeu na
idade média. Estudos comprovam que apesar da diferença de
renda, os pobres de hoje seriam considerados ricos se
comparados com a classe média de antes da revolução
industrial.

É claro que no primeiro momento o trabalhador que perde
o emprego perde também parte de sua qualidade de vida, mas
não é por isso que devemos temer o avanço tecnológico ou
tentar para-lo, precisamos nos qualificar cada vez mais e
avançar intelectualmente para que possamos aproveitar o
tempo livre que esses avanços podem nos dar.

Msc. Uedson SantosReis
Professor / Pesquisador / Analista de Sistemas
Doutorando e Mestre em Modelagem Computacional
Bacharel em Sistemas de Informação
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Em mais uma edição de
sucesso, a campanha “Natal
de Luz Candeias - É Sempre
Bom Comprar Aqui”,
distribuiu vários prêmios para
os clientes do comércio da
cidade, além de aquecer as
vendas do mês de dezembro
em mais de 50%, com relação
ao mês de novembro, segundo
alguns empresários. No
entanto, em função da crise
econômica que assola o país,
e chegou com força em
Candeias, as vendas deste
final do ano caíram em até 15
%, com relação ao ano
passado, como constatou o
empresário Tiago Flor,
gerente da Real Calçados, da
rua 13 de Maio, uma das
patrocinadoras do “Natal de
Luz Candeias”, promovida
pela Câmara de dirigentes
Lojistas de Candeias.

Dentre os prêmios
sorteados, o mais cobiçado foi,
sem dúvida, o automóvel
Corsa Classic LS  Zero
Quilômetro, que teve como
ganhador o jovem Denis da

Apesar da crise econômica, a campanha
“Natal de Luz Candeias” foi um sucesso

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
ainda oferece um serviço exclusivo para as
indústrias do Polo Petroquímico.

A presidente da CDL,
Paula Cordeiro...

... e sua vice, Marizete
Machado entregaram as
chaves do Corsa Classic
para o sortudo Denis

Mais uma vez a campanha “Natal de Luz Candeias”,
da CDL, sorteou um veículo zero quilômetro

Ordem de serviço do viaduto na BR
324, em Simões Filho, é assinada

Depois de mais de 0ito anos
de paralisação, finalmente, no
último dia 8 de janeiro, a
VIABAHIA Concessionária de
Rodovias S/A, Prefeitura
Municipal de Simões Filho,
Governo do Estado e a
Agência Nacional de
Transportes Terrestres
(ANTT),  assinaram a Ordem
de Serviço que possibilita o
reinício das obras de
conclusão do viaduto
localizado na BR 324, no
quilômetro 604, 700m da
rodovia federal.

A obra tem o objetivo de
melhorar o tráfego na região,

BANCO DO BRASIL
Agência - 1726-4
Candeias-Bahia

Rua Treze de Maio, nº 209
Fone: (71) 3340-0750

Largo do Triângulo, 31 - Centro
Candeias-Bahia - Fone: (71) 3601-4680

ELIZEU MATERIAL
PARA CONSTRUÇÃO

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO, PISOS,
AZULEJOS, FERRAMENTASE MATERIAL HIDRÁULICO
PORTAS SOB ENCOMENDA EM MADEIRA E ALUMÍNIO

proporcionando mais
segurança e mobilidade aos
usuários da rodovia. Com
conclusão prevista para o
segundo semestre deste ano,
serão construídas alças de
acesso ao viaduto, vias
marginais, separação do
tráfego urbano do rodoviário
e o deslocamento do ponto de
ônibus existente para a via
coletora.

“A conclusão desse projeto
possibilita aos usuários da via
e principalmente à  população
simõesfilhense, mais
mobilidade, sem falar do
desenvolvimento. Em poucos

meses as atividades serão
concluídas e mais uma vez
estaremos aqui para a
inauguração e durante esse
período a ViaBahia contará
com todo o nosso apoio”,
pontuou o prefeito Eduardo
Alencar.

A BR-324 - rodovia Eng°
Vasco Filho é uma importante
interligação estadual, que
atravessa uma região de alta
densidade demográfica.
Possibilita ainda o acesso
Salvador e Feira de Santana,
fortes pólos de viagens de
veículos de passeio.

Já a BR-116 - rodovia
Santos Dumont concentra o
maior fluxo de veículos
comerciais e exerce o papel de
eixo de integração norte-sul
do país, interligando a região
Nordeste às regiões Sul e
Sudeste.

O evento contou com a
presença do prefeito Eduardo
Alencar, vice-prefeito Manoel
Almeida, vereadores, Senador
Otto Alencar, deputados
federais e estaduais, além de
representantes políticos,
membros de organizações não
governamentais, polícias
militar, rodoviária e civil.

As obras do viaduto estão em rítmo acelerado

SEMED realiza cerimônia de
posse diretores e vice-diretores
municipais eleitos
A Secretaria Municipal de
Educação (SEMED), de
Simões Filho, realizou no
último dia 13 de janeiro, na
Câmara de Vereadores, a
cerimônia de posso de
diretores e vice-diretores
municipais eleitos pela
comunidade escolar, através
de eleição direta.

Até chegar neste
momento, os eleitos tiveram
que cumprir alguns requisitos
como, por exemplo: ter
participado de todas as etapas
do curso de gestão escolar
oferecido pela Secretaria de
Educação com carga horária
de 120h, inscrito na chapa
composta por diretor e vice-
diretor (dada as
características e cada escola)
e ter que elaborar o Plano de
Ação para a sua gestão.

Todo o processo eleitoral
foi coordenado pela Comissão
Eleitoral Central (CEC),
Secretaria Municipal de
Educação e pelas Comissões
Eleitorais das Escolas (CEE)
de cada Unidade de Ensino.

A CEC foi composta por
representantes da SEMED,
APLB – Sindicato da classe,
Conselho Municipal de
Educação, Câmara de
Vereadores, Ministério
Público, alunos e pais.

O auditório ficou lotado

O Partido Verde de Candeias
quer fazer dois vereadores

O jovem presidente do
Partido Verde (PV), de
Candeias, Toni Gleidson
está trabalhando para
fortalecer a legenda no
município

O partido Verde de Candeias,
que é dirigido pelo jovem Toni
Gleidson, vem se fortalecendo
no município com a filiação de
importantes lideranças políti-
cas, visando as eleições muni-
cipais de outubro, quando a
legenda pretende lançar vári-
os candidatos a vereador, com
o objetivo de eleger entre um
a dois candidatos.

“Tenho o respaldo do nos-
so presidente estadual,
Ivanilson Gomes para fazer o
nosso partido crescer, não só
em Candeias, como na região,
teremos vários candidatos a
vereador na próxima eleição e
queremos ocupar entre uma e
duas cadeiras na Câmara”,
afimou Toni Gleidson.

Silva Santos, morador da rua
São Vicente, no bairro do
Malembá, cliente da Bike
Lindão, onde gastou 100 reais
e recebeu dois cupons. Grande
sortudo!

Os outros prêmios foram:
04 Tablets 7’’, que saíram
para Filipe Junqueira Simões,
morador da Rua do Poço –
Malembá, cliente da Fama
Móveis; Jeane da Cruz Santos,
que mora na Rua São
Bartolomeu, n.º 13 – Centro,
também cliente da Fama
Móveis; Ana Paula A. Pereira,

moradora do Caminho 11, n.º
03 – Ouro Negro, que
comprou na Impacto
Confecções do Triângulo e

Alex da Silva Santana, que
reside na Rua Miguel Calmon,
n.º 09 – Nova Brasília e
comprou no Mercadão de
Carnes.

Os SMARTPHONE WIN
C/ TV foram sorteados para
Jeane Matos de Souza,
moradora da IIª Travessa
Javarí – Triângulo,
compradora da Fama Móveis;
Gilmara Bispo dos Santos, que
mora no Conjunto Santa Cruz
- Malembá e comprou na
Mercearia Zé do Leite; Cíndia
R. Santos de O. Silva,

moradora do distrito de Passé,
cliente da Fama Móveis

Já os TELEVISORES
32" tiveram como

ganhadoras, Simone de Souza
dos Santos, moradora da Rua
do Passé, n.º 25 – Centro,
cliente da Ótica Stilo; Valéria
Santos de Sá, que mora na
Rua Bela Vista, n.º 09 –
Malembá e comprou naVisual
Modas.

A campanha Natal de Luz
Candeias é uma promoção da
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Candeias, com produção
da Dinâmica Comunicação e
apoio da Prefeitura Municipal
de Candeias. Esse ano, os
principais patrocinadores
foram: Grupo Real Calçados,
Lojas Visual Modas, Impacto
Calçados e Confecções e ATT
Transportes.

Esse ano, durante a
campanha a CDL arrecadou
30 cestas básicas, que foram
doadas para a Comunidade
Terapêutica São Francisco,
Igreja Adventista do Sétimo
Dia e para o Lar São Francisco
de Assis, todos instalados em
Candeias.

Mais de 100 lojas
participaram da promoção.
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Partido Verde terá Candidato
a prefeito em Candeias

Vereador
prestigia
posse dos
Conselheiros
Tutelares

Zé do Quim diz que será candidato a prefeito pelo PV

Vereador Fernando
Calmon foi prestigiar a
posse da amiga Adriane

O vereador Fernando Calmon
(PSD)  prestigiou no último
dia 14 de janeiro, a posse dos
novos Conselheiros Tutelares
de Candeias, especialmente a
sua candidata ao Conselho, a
jovem Adriane Gleice, de
quem é amigo e a quem dese-
jou sucesso na nova missão.

“Sei  que é importante o
papel do Conselho Tutelar, por
isso, vim prestigiar a minha
amiga Adriane e desejar-lhe
muitas felicidades nessa nova
caminhada, na certeza de que
ela desempenhará um grande
papel”, afirmou o vereador,
que tem se destacado na Câ-
mara Municipal de Candeias,
nesse seu primeiro mandato.
É candidato a reeleição.

O empresário José Luiz de
Souza, o popular Zé do Quim,
estará lançando nos próximos
dias, a sua pré-candidatura a
prefeito de Candeias, pelo Par-
tido Verde (PV), que na cida-
de é dirigido pelo jovem Toni

Gleidson.
Zé do Quim foi candidato

a deputado federal nas elei-
ções de 2014, pelo PV, quan-
do obteve mais de dois mil
votos,  quando fez uma cam-
panha sem agressões, propon-

do melhorias para Candeias,
sendo uma das campanhas
mais bonitas da cidade, o que
segundo ele, o credencia a ser
o candidato verde à sucessão
do prefeito Sargento Francis-
co.

“ Sou filho desta terra, nas-
ci aqui no Alto do Cruzeiro, no
Malembá, aqui me criei, cons-
tituí família e participo do dia
a dia da cidade. Sempre parti-
cipei das eleições, apoiando
outros candidatos,por isso,
acho que agora chegou a mi-
nha vez de ser o prefeito da
minha terra”, afirmou o em-
presário, acrescentando que já
tem o apoio de diversas lide-
ranças políticas  do município,
inclusive “do presidente do
meu partido, o jovem Toni
Gleidson, que é candidato a
vereador”, concluiu Zé do
Quim, que diz que vai fazer
uma grande festa no lança-
mento da sua candidatura.

Rafa de Beijoca tem audiência na
Secretaria de Saúde do Estado

Vereador Rafa de Beijoca
ao lado do secretário da
Saúde, Fábio Vilas Boas,
e do deputado federal
Paulo Magalhães

O vereador Rafael Loureiro
Nogueira, o popular Rafa de
Beijoca, acompanhado do de-
putado federal Paulo Maga-
lhães, teve uma audiência, no
último dia 15 de janeiro com o
secretário de Saúde do Estado,
Fábio Vilas Boas, quando foi

solicitada a inclusão do muni-
cípio de Candeias no progra-
ma Saúde em Movimento, da
Secretaria Estadual da Saúde,
para atender aos habitantes
carentes do município.

Rafa de Beijoca já vem fa-
zendo um trabalho de atendi-
mento médico nos distritos,
onde tem promovido feiras de
saúde, com o apoio do depu-
tado estadual David Rios, a
quem apoiou nas eleições de
2014 em Candeias, e que tem
retribuído os votos obtidos na
cidade com intervenções em
favor da população do muni-
cípio.

Rafa de Beijoca é um dos
novos vereadores que está
cumprindo o primeiro manda-
to na Câmara Municipal e que
vem fazendo um trabalho so-
cial em benefício das pessoas
mais carentes do município de
Candeias. “Tenho procurado
atender a todos que me procu-
ram, acho que esse é o papel
do vereador”, disse o edil.

Vem aí o mais moderno e
aconchegante Condomínio

Residencial da Região Metropolitana
de Salvador e Recôncavo Bahiano!

AGUARDEM O

Quintas do Barão
Um lançamento da Quintas do Barão Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.



Região MetropolitanaO CandeeiroEdição de Janeiro de 2016 - Página 6

Prefeitura de São Francisco do Conde está reformando
o Estádio Municipal Junqueira Ayres

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através das ações
do Projeto TranSFormar  –
Para Nossa Cidade Avançar
Ainda Mais– está a todo
vapor. A Secretaria Municipal
de Infraestrutura – SEINF
está colocando a mão na
massa em diversas obras e
intervenções que, em breve,
serão entregues à comunidade
franciscana. Entre as ações
está a requalificação do
Estádio Otávio Junqueira
Ayres, o famoso “Junqueirão”.
Entre os serviços: pintura,
elétrica, hidráulica,
revitalização, e outros.

O Plano de Ação do
Governo vai promover mais
de 40 ações para a

comunidade franciscana
entre serviços, obras e
assinaturas de ordens de
serviço. O projeto
TranSFormar é mais que um

conjunto de obras e
intervenções. É um modelo de
gestão, baseado nos princípios
da solidariedade e do
fortalecimento da cidadania.

Hospital Docente Assistencial
Célia Almeida Lima está sendo
reformado e ampliado

Em São Francisco do Conde,
o Programa de Apoio ao
Universitário Sanfranciscano
– PROUNIFAS convoca os
estudantes para uma
atualização cadastral online
do serviço de transporte
universitário, que começou no
último dia 15 de janeiro. O
serviço de transporte
universitário gratuito é
oferecido pela Prefeitura de
São Francisco do Conde, por
meio da Secretaria da
Educação ( SEDUC) e do
PROUNIFAS. A atualização
cadastral online do serviço de
transporte acontecerá até o
dia 04 de fevereiro.

De acordo com o
Coordenador do
PROUNIFAS, Luan Santos, o
processo de atualização online
oferece comodidade aos
estudantes, além da garantia
de iniciar o semestre letivo
com o serviço organizado,

Prounifas convoca os usuários do
transporte universitário para uma
atualização cadastral online

O estádio Junqueira Aires é um dos mais bonitos da
região metropolitana e recôncavo baiano

Através do TraSformar já
foram dadas Ordens de
Serviço para: reforma do
Hospital Docente Assistencial
Célia Almeida Lima, que vai
ampliar o número de leitos e
foi entregue o Instituto
Municipal Luiz Viana Neto
totalmente requalificado;
além das Ordens de Serviço
para construções de praças e
áreas de lazer no Monte
Recôncavo, Socorro, Gurujé,
Drena, Caípe de Baixo, Santo
Estevão e a construção do
Complexo Escolar Rilza
Valentim, no Gurujé. Além
disso, o Programa de
Acolhimento Social (PAS) e o
CRAS de Caípe irão ganhar
novas sedes.

Assim ficará o Hospital Célia Almeida Lima em SFC

Fonte e Foto: AGECOM/PMSFC

O Hospital Docente
Assistencial Célia Almeida
Lima – HDACAL, hospital que
atende a comunidade de São
Francisco do Conde, passa por
adequações para ampliar sua
capacidade de atendimentos
em 20 novos leitos. Com isso,
a unidade ganhará também
uma nova ala que vai
acomodar esses
equipamentos.

A reforma do espaço está
em ritmo adiantado e após a
inauguração será possível
aumentar o número de
cirurgias eletivas, diminuindo
a demanda reprimida nesta
área. A reforma inclui
adequação, parte elétrica,
construção de mais um
banheiro e colocação de
suporte de oxigênio. As obras
atendem as normas RDC 307
e as especificações da ANVISA
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).

Em setembro do ano
passado, a Prefeitura deu

ordem de serviço para a
reforma e ampliação do
HDACAL, através de recursos
próprios do município. A
unidade atende a mais de 35
mil habitantes de todo o
município. Durante o evento
de Ordem de Serviço, o
prefeito Evandro Almeida
falou sobre a importância da
obra para a comunidade e
agradeceu a participação de
todos que se fizeram
presentes.

O Projeto TranSFormar é
o Plano de Ação do Governo
de São Francisco do Conde,
que vai promover até o final
de 2016 mais de 40 obras e
100 serviços para a
comunidade franciscana. O
projeto TranSFormar é mais
que um conjunto de obras e
intervenções. É um modelo
de gestão, baseado nos
princípios da solidariedade e
do fortalecimento da
cidadania.

22ª CIPM reduz índice de violência e é premiada

O major Roberto Fera recebe os cuprimentos do
secretário de Segurança Pública Maurício Barbosa

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
de São F. do Conde vai ganhar novo prédio

A 22ª Companhia
Independente da Polícia
Militar de Simões Filho, que é
comandada pelo major
Roberto Carlos Fera, foi
premiada no último dia 13 de

janeiro, por estar entre as 10
(dez) circunscrições policiais
que conseguiram reduzir o
índice de Crimes Violentos
Letais Intencionais:
homicídio, latrocínio e lesão

corporal seguida de morte
(CVLIs).

“O trabalho da Polícia
Militar é diário e sempre
atento às demandas e
necessidades da população. O
contingente está nas ruas e os
munícipes podem contar com
a total dedicação e empenho.
A Prefeitura seguirá apoiando
para continuar as atividades e
juntos conseguirmos reduzir
ainda mais esses índices”,
declarou o Prefeito Eduardo
Alencar. 

A cerimônia de
reconhecimento e premiação
estabeleceu um comparativo
entre 2014/2015 e contou com
a presença do Secretário de
Segurança Pública, Maurício
Barbosa e do Comandante
Geral da Polícia Militar do
Estado da Bahia, Coronel
Anselmo Brandão, além dos

representantes de 28
circunscrições policiais da
capital e região
metropolitana. 

Na oportunidade, a
Prefeitura Municipal de
Simões Filho reafirma o
compromisso da gestão Quem
ama Cuida com a população e
vem realizando diversas
parcerias e ações com a Polícia
Militar no sentido de garantir
a segurança pública e a
redução dos índices de
violência computados no
município.

Apesar de todo esforço dos
poderes públicos, o município
de Simões Filho continua
figurando entre os mais
violentos do Estado da Bahia,
sendo um dos que ostenta os
maiores índices de homicídios
da região metropolitana de
Salvador.

O novo prédio da SEDEC deverá ficar pronto em fevereiro

Distrito de Mangabeirarecebe escola reformada e ampliada

Com 15 anos de construída, a
Escola Municipal Benito
Sarno, localizada no distrito
de Mangabeira, nunca havia
passado por qualquer
reforma. Com muitos
problemas estruturais, o
prédio tinha ambiente
desconfortável e inseguro
para a saúde das crianças.
Um dos maiores problemas
era o enorme número de
morcegos que disputavam
lugar com os alunos nas salas.

Para resolver a situação, a
Prefeitura de Candeias
realizou uma grande reforma
na unidade escolar, com
recursos próprios do
município e entregou à
comunidade local, no final do
ano passado a escola

c o m p l e t a m e n t e
transformada.

A escola Benito Sarno
ganhou revestimento em
todas as paredes, reparos no
telhado, instalação de forro
em PVC, reativação de
banheiros, revisão elétrica e
hidráulica, maior
iluminação, construção de
um depósito e de mais uma
sala de aula.”Estávamos
esperando este dia há muitos
anos, e esta primeira reforma
eu chamo de reconstrução,
devido à situação na qual
nossa escola se encontrava”,
comentou Janecles Oliveira,
diretora da instituição.

A moradora Diana Alves,
que tem um filho na escola,
também aprovou as

melhorias na educação. “Em
nome de todas as mães, conto
que ficamos muito felizes pela
escola e por outras conquistas
que tivemos como o
transporte que neste ano foi
de boa qualidade”,afirmou.

Líder da comunidade e
autor do pedido da reforma,

o vereador Rafa de Beijoca,
que perdeu seu pai há poucos
meses, disse emocionado que
“se vivo estivesse, o saudoso
Beijoca estaria igualmente
feliz e orgulhoso por
finalmente ter sido
recuperada a escola pela qual
ele tanto intercedia.”

A Escola Benito Sarno está novinha em folha

contemplando veteranos e
novatos. “A principal
intenção é organizar e
oferecer comodidade,
agilidade, além de
desburocratizar o acesso ao
serviço. Agora, não será
mais necessário ir até o
PROUNIFAS para o
recadastramento, nem
gastar tempo e dinheiro com
cópias de documentação e
deslocamento,” enfatizou o
coordenador.

O serviço de Transporte
atende aos universitários,
estudantes de pós-graduação
e cursos técnicos, com 23
roteiros e ônibus de translado
para os moradores dos
bairros distantes da sede. O
benefício garante a ida e volta
dos moradores de São
Francisco do Conde que
estudam em instituições de
ensino nas cidades vizinhas.

Motociclistas deverão ter habilitação para
conduzir ciclomotores dentro de SFC
A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal de
Serviços Públicos – SESP,
informa aos proprietários de
ciclomotores (Cinquentinha/
CC) que o prazo para obterem
o documento de habilitação
para poderem trafegar pelas
vias públicas é até 29 de
fevereiro. A documentação
para estar em dia com as leis

A construção do novo prédio
que vai abrigar a Secretaria
Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico – SEDEC, de São
Francisco do Conde, está
com as obras 80%
concluídas, com previsão de Rua do Triângulo, nº 15 - Candeias-Bahia Fone: (71) 3605-4141

Rua do Carro, 60 - Ed. Fórum Park - Sala 204 / Campo da Pólvora
ao lado do Fórum Rui BarbosaSalvador-Bahia - Fone: (71) 3321-6199

#Reclamações Trabalhistas #Auxílio Doença #Ações
Previdenciárias #Pensão por Morte #Acidente de Trabalho

#Aposentadorias  #Doenças Ocupacionais  #Amparo ao Idoso
#Revisão de Benefícios #Amparo ao Deficiente

ANTÔNIO JOSÉ & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGECOM/PMSFC

entrega para o início do mês
de fevereiro. O novo prédio
abrigará também a
Secretaria Municipal de
Planejamento – SEPLAN.

O novo prédio terá três
pavimentos. O térreo será
destinado para atendimento

ao público e contará com o
SineBahia, área de
Formação Profissional e
Apoio ao Comércio, como
também os atendimentos ao
público da SEPLAN, que
trará serviços como
liberação de alvarás de
construção e tudo ligado ao
uso e ordenamento do solo.

O 1º andar será composto
pelos gabinetes dos
secretários e demais setores
das secretarias. Já o 2º
andar será,
provisoriamente, ocupado
pelo Gabinete do Prefeito
Evandro Almeida, enquanto
será realizada uma reforma
no atual Gabinete. O prédio
está situado na Rua
Raimundo Ribeiro, no
antigo terreno da
merendeira.

do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) é a Carteira
Nacional de Habilitação –
Categoria A ou a Autorização
para Conduzir Ciclomotores
(ACC). Caso não seja
respeitada a norma, o
condutor ou proprietário do
veículo poderá ser multado ou
ter a motocicleta apreendida.

A exigência consta no
Anexo II da Resolução nº 168,

de 14 de dezembro de 2015, do
CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito), que
diz: “Fica concedido prazo até
29 de fevereiro de 2016, para
os condutores de ciclomotores
obterem o documento de
habilitação correspondente ao
veículo, podendo neste caso
ser a Autorização para
Conduzir Ciclomotores ou a
CNH na categoria A”.
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Fonte: ASCOM / PMC
Foto: Abdias Alves

Novos conselheiros tutelares de Candeias
são empossados e começam a atuar

Desde o último dia 14 de
janeiro, o Conselho Tutelar de
Candeias conta com novos
membros. Cinco conselheiros
titulares e cinco conselheiros
suplentes tomaram posse no
Gabinete do Prefeito Sargento
Francisco para atuar no
quadriênio 2016-2019. Além
do prefeito, participaram da
cerimônia de posse o vice-
prefeito Bom Jorge, a

Mais de 150 jovens já estão trabalhando, graças
ao Programa Jovem Aprendiz de Candeias

Depois de ter encaminhado
mais de mil candidatos a
processos seletivos de
diversas empresas da região,
a Secretaria da Juventude de
Candeias conseguiu fazer com
que mais de 150 jovens fossem
absorvidos pelo mercado de
trabalho, mesmo diante do
cenário de crise e
consequentes demissões e
retrações de contratação. E

para que mais jovens
aumentem a chance de
conseguir o primeiro
emprego, a Sejuv vai oferecer
um curso gratuito a partir da
segunda semana deste mês de
janeiro.

Até agora, cerca de 5 mil
jovens estão inscritos no
Jovem Aprendiz Candeias e
todos estes inscritos poderão
participar do curso de

Orientação Profissional. O
curso dará o direcionamento
para facilitar a inserção dos
jovens nos postos de trabalho,
como o que estudar, o que
vestir, como identificar as
oportunidades, a maneira
mais adequada de se
comportar numa entrevista,
como se adequar ao mercado
de trabalho, dentre outros.

Jovem Aprendiz Candeias
O Programa Jovem

Aprendiz chegou em Candeias
através da parceria firmada
pela Secretaria Municipal da
Juventude com o Instituto
ISBET. Os inscritos são
encaminhados aos processos
de seleção de acordo com o
perfil das vagas e quem já
participou das seleções já
realizadas e não foi

empregado pode participar
novamente de próximas
seleções.

Quando contratados, além
de já estarem recebendo
salário e benefícios garantidos
pela orientação do programa,
os jovens também participam
de capacitação específica para
cada área de conhecimento
relacionada ao trabalho. A
capacitação é ministrada pelo
Instituto ISBET uma vez por
semana.

A Secretaria da Juventude,
junto com o Instituto ISBET,
segue buscando novos postos
de trabalho junto a empresas
grandes e pequenas para que
mais jovens possam iniciar a
vida profissional o quanto
antes e com a segurança
orientada pelas regras do
programa.

Vários jovens continuam sendo inscritos no programa

Prefeitura de
Candeias tem contas
aprovadas pelo TCM

Por 4 votos a 1, as contas da
Prefeitura de Candeias, de
responsabilidade do prefeito
Francisco Silva Conceição,
foram aprovadas pelo Tribunal
de Contas dos Municípios
(TCM). A maioria favorável
considerou o esforço do gestor
na redução dos gastos com
pessoal no final do exercício de
2014, que estava em 57,15%,
muito próximo aos 54%
permitidos.

De acordo com o prefeito
Sargento Francisco, a
administração municipal
continua com as medidas para
reduzir ainda mais os gastos
com a folha de pessoal em 2016,
a fim da porcentagem do
município estar enquadrada no
permitido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
“Tivemos um ano difícil,
concedemos ajustes salariais e
benefícios reivindicados pela
classe trabalhadora, porém
desde o alerta do TCM em 2014
estamos nos empenhando para
otimizar o funcionalismo e
seguir cumprindo as
orientações legais, que tanto
respeitamos. Por isso, pedimos
neste momento a compreensão
de todos os nossos
colaboradores porque acima
das nossas solicitações estão as
leis”, comentou o gestor.

Estão abertas as
matrículas da
rede municipal
de ensino de
Candeias

A Secretaria da Educação de
Candeias seguirá
matriculando os alunos
novatos, ou seja, os que vão
realizar a primeira matrícula
na unidade escolar escolhida,
até o dia 29 de janeiro. O
prazo refere-se às matrículas
em qualquer escola da rede
municipal, compreendendo
as categorias Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I (1º ao 5º ano),
Ensino Fundamental II (6º
ao 9º ano) e EJA (Educação
de Jovens e Adultos).

As escolas municipais
contam com um sistema de
ensino de qualidade,
professores capacitados
constantemente, merenda
escolar com
a c o m p a n h a m e n t o
nutricional, programas de
apoio à Educação, “Mais
Educação”, (programa
federal que promove
educação em tempo integral
com acompanhamento
pedagógico e tratamento das
temáticas: educação
ambiental; esporte e lazer;
direitos humanos em
educação; cultura e artes;
cultura digital; promoção da
saúde; comunicação e uso de
mídias; investigação no
campo das ciências da
natureza e educação
econômica), realização de
eventos culturais de vulto
municipal e intermunicipal,
dentre outros diferenciais.

A Secretaria da Educação
de Candeias também
informou que reabrirá o
Núcleo de Apoio ao Aluno
com Necessidade
Educacional Especial, que
trata-se de um espaço
destinado ao atendimento
extraescolar dos estudantes
da Escola Municipal de
Educação Especial.

De acordo com a
secretária Rosa Maria Vaz, o
Núcleo será reaberto ainda
no primeiro semestre de
2016.

O prefeito Sargento Francisco empossou os novos conselheiros tutelares

São Francisco do
Conde teve festa
em homenagem
ao padroeiro

O mês de janeiro, em São
Francisco do Conde, tem festa
e louvor saudando o padroeiro
do município: São Gonçalo.
Os festejos incluem
programação musical e
religiosa, que começaram no
dia 25, com Rick e Roque. Já
no dia 26, quem se apresentou
foi o cantor Val. N0 dia 27 ,
teve a apresentação do Samba
de São Gonçalo e para
encerrar, no dia 28 foi a vez
da Banda Alto Louvor. O palco
dos shows foi montado em
frente à Matriz de São
Gonçalo.

No domingo, dia 31, a festa
continuou com a Caminhada
para Jesus acompanhada pelo
Ministério da Música Nossa
Senhora de Fátima, saindo da
Rua Rodolfo Tourinho, em
direção à orla  marítima.

secretária de Assistência
Social Rosineide Pereira, a
chefe de Gabinete Graça
Ferreira, o vereador Fernando
Calmon e o promotor do
Ministério Público de
Candeias Hugo Cassiano.

“Ser conselheiro tutelar é
uma tarefa difícil e quem já foi
um, sabe. Muitas vezes tem
que trabalhar com crianças
que tiveram seus direitos

violados de diversas formas,
conviver com histórias muito
tristes, mas a Secretaria de
Assistência Social estará
sempre ao lado de vocês
justamente para apoiar nesse
trabalho que tem muito
valor,” disse a secretária
Rosineide Pereira.

Os novos conselheiros
agora já podem atender os
casos de crianças e

adolescentes que tiveram
qualquer um dos direitos
violados expressos na Lei
Federal Nº 8.069/1990, o
Estatuto da Criança e do
Adolescente, como por
exemplo os casos de
negligência, discriminação,
exploração, violência,
crueldade e opressão. Uma vez
passados pelo Conselho
Tutelar, esses casos são
encaminhados à autoridade
judiciária da adequada
competência, a fim de que as
medidas protetivas das
vítimas e punitivas dos
responsáveis sejam cumpridas
pela Justiça.

Durante a cerimônia de
posse dos novos conselheiros,
o promotor Hugo Cassiano, da
Comarca de Candeias,
lembrou o índice elevado da
violência no Estado baiano,
principalmente quando os
casos envolvem crianças e
adolescentes. “A missão de
reverter esse quadro é de
todos nós. Países em guerra
têm um menor índice de
violência que o Brasil. É nosso
interesse auxiliar o Conselho
Municipal da Criança e do
Adolescente de Candeias na
redução desse índice e dar
uma resposta positiva à cidade

através da atuação conjunta,”
declarou.

O prefeito Sargento
Francisco solicitou máxima
dedicação dos novos
membros para que o ECA seja
rigorosamente cumprido em
Candeias. “Precisamos que
cada um dos novos
conselheiros deem o melhor
de si porque essa missão não
é fácil. Muitas vezes essas
crianças e adolescentes são
violentadas dentro das suas
próprias casas por familiares
e há um risco, por isso
certamente elas precisam do
trabalho de excelência de
vocês”, clamou.

Os novos conselheiros
são:
TITULARES: Adriane
Gleice Nuno de Jesus,
Alvajara Maria de Jesus Nova
da Cruz, Aline Maria Lima
Nunes, Alane Oliveira Chagas,
Genilson da Conceição
Gonçalo.
SUPLENTES:  André dos
Santos Matos, Ediana
Ferreira Rocha Reis, Edineide
da Vera Cruz Anunciação,
Fernanda Sales dos Santos e
Marina Maria de Amorim.

Audiência Pública sobre a Intolerância Religiosa
marcou o 21 de janeiro em São Francisco do Conde

SEDES de SFC

realizará

CarnaSocial no dia

04 de fevereiro

Restaurante O BRASEIRO
*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 região

A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social –
SEDES, de São Francisco do
Conde, realizará no dia 04 de
fevereiro, o CarnaSocial:
Carnaval da assistência, com
muita alegria, música e diversão
para os usuários assistidos nos
serviços e programas sociais do
município (CRAS, CREAS, Casa
dos Conselhos, DEJUV, DEPIR,
PAS, Bolsa Aluguel, DEBES,
NUDEAM e Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos).

O evento tem por objetivo
fazer com que as crianças,
adolescentes, juventude e
idosos assistidos pelos
programas e serviços do
município participem das
comemorações carnavalescas
de uma forma alegre e sadia. O
CarnaSocial terá sua
concentração no Largo da
Cubamba, a partir das 08h30,
com destino à orla marítima.

“Queremos fazer a junção
dos projetos sociais neste
evento de carnaval, a fim de
viabilizar aos nossos usuários
dos programas e serviços, o
direito à cultura e ao lazer,
promovendo uma interação
harmoniosa, com alegria e
fraternidade, o que
consequentemente fortalece os
vínculos comunitários”,
declarou o secretário de
Desenvolvimento Social –
Aloísio Oliveira.

No último dia 21 de janeiro,
Dia Nacional de Combate à
Intolerância Religiosa, a
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social –
SEDES, de São Francisco do
Conde, promoveu através do
Departamento de Promoção
da Igualdade Étnico Racial –
DEPIR e em parceria com a
Câmara Municipal de São
Francisco do Conde, uma
Audiência Pública para
discutir, informar, interagir e
formar um censo crítico sobre
o respeito e a intolerância
religiosa, a partir das 09h.

“As religiões de matriz
africana, incorporadas à
cultura brasileira e que se

tornaram uma importante
característica da identidade
nacional, foram a forma de
preservar as tradições,
idiomas, conhecimentos e
valores dos primeiros negros
africanos escravizados
trazidos para o Brasil.
Entretanto, o racismo ainda
tenta impedir o culto à
ancestralidade negra,
tornando seus adeptos
vítimas recorrentes do
preconceito e da
intolerância”, ressalta Samuel
Azevedo, diretor do DEPIR.
Visando coibir atitudes
discriminatórias e
homenagear Mãe Gilda –
símbolo de um dos casos mais

marcantes de preconceito
religioso no país – em 2007 foi
sancionada a Lei nº 11.635,
que faz do 21 de janeiro O Dia
Nacional de Combate à
Intolerância Religiosa. A data
é celebrada por todos os
praticantes das religiões de
matriz africana e serve ainda
como reflexão e motivação na
busca pela liberdade do culto
religioso e combate ao
racismo.

O limite da intolerância
 Em outubro de 1999, o Brasil
testemunhou um dos casos
mais drásticos de preconceito
contra os religiosos de matriz
africana. O jornal Folha

Universal estampou em sua
capa uma foto da Iyalorixá
Gildásia dos Santos – a Mãe
Gilda – trajada com roupas de
sacerdotisa para ilustrar uma
matéria cujo título era:
“Macumbeiros charlatões
lesam o bolso e a vida dos
clientes”.  A casa da Mãe Gilda
foi invadida, seu marido foi
agredido verbal e fisicamente,
além disso, seu terreiro foi
depredado por evangélicos.
Mãe Gilda não suportou os
ataques e, após enfartar,
faleceu no dia 21 de janeiro de
2000. Uma audiência pública
instituiu o 21 de janeiro como
Dia Nacional de Combate à
Intolerância Religiosa.

Fonte: ASCOM/PMC
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

www.linsmercantil.com.br / linsmercantil@hotmail.com
 Rod. 522 - Centro Empre. José Alves Fone: (71) 3601-6911  Candeias-Ba.

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/BA 3130

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 - Tel. (71) 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: (71) 3601- 3110

Candeias-Bahia

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade
#BATERIAS # EXTINTORES #LANTERNAS

#ÓLEOS LUBRIFICANTES #FARÓIS
#PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

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 / 8134/3565

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

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

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS
Bebidas, Secos & Molhados e Gêneros Alimentícios em Geral
Rua 14 de Agosto, nº 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas - Alinhamento de Balanceamento

Rua Teixeira de Freitas - Esquina com a Rua Rio de Janeiro
Fone: (71) 3601-1097 - Candeias-Bahia

QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA

Trabalhamos com Veículos Novos
Motoristas Treinados e Capacitados

Rua 14 de Agosto - Distrito de Caroba - Candeias-Bahia

*FRETAMENTO *TURISMO
*VIAGENS EVENTUAIS


