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Zé Eduardo

Entradas da cidade serão
revitalizadas pela Prefeitura

Algumas belezas de São Francisco do Conde
estão na nova novela da Rede Globo

O Casarão de Cajaíba, na novela, é a imponente sede da fazenda Grotas

Corpo de Bombeiros recebe novos
equipamentos em S. Filho

FAC celebra
parceria com a
UNIJORGE

Tá todo

mundo

lendo

Valtério
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As obras de requalificação das entradas da cidade vão mudar o panorama urbanístico de Candeias

Carlos Alberto assume a
presidência do PR de Candeias

O secretário de Assistência
Social da Prefeitura, Carlos
Alberto de Oliveira, acaba de
assumir o comando do Parti-
do da República (PR) de
Candeias, depois que o parti-
do deixou de ser comandado
na cidade  pela ex-prefeita
Tonha Magalhães, de quem
hoje ele é adversário político.

A virada política se deu de-
pois que o PR estadual passou
a ser comandado pelo deputa-
do federal José Carlos Araujo,
com quem Carlos Alberto tem
uma forte ligação política.

 A Certidão da nova Comis-
são Provisória foi publicada
pela Justiça Eleitoral no últi-
mo dia 17 de março e ficou as-

A Faculdade Regional de Filo-
sofia, Ciências e Letras de
Candeias acaba de firmar uma
parceria com a UNIJORGE,
para oferecer os cursos de gra-
duação em Serviço Social,
Logística, Ciências Contábeis,
Gestão e Recursos Humanos,
na modalidade EAD (Educa-
ção à Distância), com a mes-
ma qualidade das aulas
presenciais oferecidas pela
UNIJORGE.

De acordo com o prefessor
Osvaldo Miranda Filho, dire-
tor Geral da FAC, o Diploma
concedido aos alunos dos cur-
sos EAD da UNIJORGE é o
mesmo dos cursos presenciais.

Ainda segundo Miranda
Filho, o vestibular será no pró-
ximo dia 10 de abril e como
promoção de lançamento, a
UNIJORGE irá cobrar apenas
R$ 39,90 (trinta e nove reais e
noventa centavos) na primei-
ra mensalidade.

Para maiores informações,
a FAC disponibilizou o núme-

ro: 0800071-1121

sim constituída: Carlos
Albertos de Oliveira (presiden-
te), Ivaneide de Jesus Rocha
(tesoureira) e Ana Cristina
Almeida, Diego Maia,Joilson
Pissiba, Josenilson Brito e
Rafael Loureiro (Membros).

Carlos Alberto - Pres. PR

Numa solenidade realizada
no último dia 16 de março, o
prefeito Sargento Francisco
assinou a ordem de serviço
para início imediato das
obras de requalificação das
entradas da cidade.  Tanto o
trecho no acesso pela BA 522
–  entre o Samu, na entrada
do bairro Sarandi até o
hospital de Medicina
Humana – quanto na BA 523,
entre o trevo do petróleo e o
bairro da Urbis I, serão
beneficiados.

As novas entradas da
cidade receberão iluminação,
recuperação das calçadas
com rampas de acesso para
deficientes físicos e piso tátil
para deficientes visuais,
jardinagem e iluminação.

De acordo com a
assessoria da Prefeitura, as
obras deverão ficar prontas
em seis meses.

As belezas de São Francisco
do Conde estão sendo
descortinadas em rede
nacional através da nova
novela das 21h, da Rede
Globo, “Velho Chico”,de
autoria de Benedito Ruy
Barbosa e direção de Luiz
Fernando Carvalho, que
estreou no último dia 14 de
março.

Para celebrar esse
momento histórico de
visibilidade, o município
promoveu uma ação do
projeto Turismo Mais,
chamada “Nossa cidade na

TV”.
O evento “Nossa cidade

na TV” aconteceu na data de
estreia da trama, no
Mercado Cultural, com
apresentação da sambista e
cantora franciscana Izabel
Nogueira e do grupo Samba
Chula.

O governador Rui Costa
entregou no último dia 2 de
março, em solenidade

realizada no Departamento de
Ensino e Pesquisa do CBM/
BA, em Simões Filho, novos
equipamentos e materiais
para o Corpo de Bombeiros
Militar da Bahia.

A cerimônia contou com a
presença do prefeito Eduardo
Alencar, de Simões Filho, de
deputados e outras
autoridades.
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Para Reflexão...

Será que você está sendo correto com você e com o próximo?
Será que você está fazendo o “bem sem olhar a quem?
Será que você está seguindo os ensinamentos da Lei de Deus”
Não esqueça: tudo aquilo que plantamos, colhemos.
Pense  nisso!

As mulheres e a luta pela garantia de direitos

Vladimir de Nascimento é
Psicólogo, mestrando em
Psicologia (UFBA) e autor do livro
DIFERENÇAS / CRP-03/04531

Vencer o sofrimento do corpo e da Alma
Geralmente, fundam-
se instituições tendo
em vista aqueles que
necessitam de bens
materiais, destituídos
daquilo que os olhos
p e n o s a m e n t e

testemunham. Todavia, o
padecimento das gentes vai muito
além do que se comprova na triste
visão da pobreza humana. A dor não
se encontra apenas nos barracos, nos
mocambos, nos charcos, nos dias e
madrugadas em que a LBV,
ininterruptamente, levanta os
mendicantes com a Ronda da
Caridade, socorrendo o povo há mais
de sessenta anos. As angústias
também estão, e ferozes, nas
mansões, nos apartamentos de luxo,
nos palácios, onde o Amor nem
sempre habita. E não há maior
sofrimento do que a ausência dele.
Clamando por tranquilidade
d’Alma

Lá, nos ambientes requintados,
há igualmente mães que choram a
incompreensão dos filhos e filhos
que sofrem o abandono dos pais;
casais que não se compreendem;
enfermos cercados de atenções
médicas, mas sem a sustentação dos
corações que mais amam (...). Todos
enfrentamos problemas. Todos! Se o
drama não é estritamente pessoal,
padece-se por alguém muito

querido. Um mundo de paradoxos,
de contrastes impensáveis. Em
última análise, somos simples seres
falíveis, clamando por tranquilidade
d’Alma; instintivamente anelando a
concórdia, aliada ao conhecimento
da Verdade, de preferência a Divina.
Jesus, o Amigo que não abandona
amigo no meio do caminho, possui
capacidade para iluminar o íntimo
das criaturas. Ensinava Alziro Zarur
(1914-1979): “Nenhum sofrimento é
vão, nenhuma lágrima se perde. A
vida humana é apenas uma
preparação para a Verdadeira
Vida. Não há um pranto sequer que
Deus não veja. E quem não chora a
sua lágrima secreta? O Pai Celestial
guarda-as para toda a
Eternidade”. As dos pobres e as dos
ricos, pois o que importa, numa
sociedade realmente solidária, é o ser
humano!

No Evangelho, segundo Mateus,
11:28, e consoante João, 15:5 e 14:18,
o Cristo generosamente nos convida:
“Vinde a mim todos vós que estais
exaustos e oprimidos, e vos darei
lenitivo. Eu sou a árvore, vós sois os
ramos. Nada podereis fazer sem
mim. Não vos deixarei órfãos”.
O conforto espiritual no
Apocalipse

E essa consolação nos fortalece
neste momento em que a violência
campeia livre pelo mundo.

Algumas pessoas não sabem, mas
o Apocalipse (não o confundir com
previsões de fim de ano nem com
Nostradamus) do mesmo modo
oferece alento aos que o analisam
sem ideias preconcebidas, as quais
não soam bem ao pensamento
libertário da era em que vivemos. Ele
anuncia, para os que têm olhos de ver
e ouvidos de ouvir, o mais glorioso
acontecimento de todos os tempos
da História — a Volta de Jesus. Por
que não?! Victor Hugo (1802-1885)
costumava lembrar que quem hoje
afirma que algo é impossível
tacitamente se coloca do lado dos
que vão perder. No Livro da
Revelação, 2:10 e 22:12, o Divino
Senhor conforta: “Não temas as
coisas que tens de sofrer. (...) Sê fiel
até à morte, e Eu te darei a coroa
da Vida. (...) Comigo está o
galardão que tenho para retribuir
a cada um segundo as suas obras”.

É indispensável, portanto, orar e
vigiar, mormente nas ocasiões de
crise, qualquer que seja o local ou o
instante. A dor não aguarda
oportunidade para bater à porta do
coração. E a prece não é somente útil
nos transes dramáticos da vida, mas
essencial na hora de buscar as
soluções para os desafios de ordem
filosófica, política, econômica,
científica, religiosa, artística,
esportiva etc.

Reflexão de Boa Vontade
A Mulher e a estabilidade do mundo

Não há como impedir — consoante
ainda hoje alguns de forma simulada
gostariam — a destacada e frutífera
participação das mulheres nos vários
setores da so-cie-dade para que o
progresso alcance pleno êxito em
magnífica cruzada de resgate da
cidadania. Adesão que naturalmente
inclui os que gerenciam as ações
político-go-ver-namentais, em que é
essencial o alento renovador da
Espiritualidade Ecumênica, sem o
que a eficiência permanecerá aquém
dos anseios populares.
A Mulher, o lado mais formoso da
Humanidade, singulariza o alicerce
de todas as grandes realizações.
Aquilo que fisicamente nos
constitui é gerado em seu ventre
(.. .).  Componentes do gênero
feminino se traduzem em elemento
preponderante para a
sobrevivência das boas causas.
Organizações estáveis contam com
mulheres estáveis. (...) O meu fito
aqui é ressaltar quanto é primacial
para a evolução humana e a
segurança planetária a missão da
Mulher (...). Nossos primeiros
passos no desenvolvimento da
cidadania são por ela guiados, ao
nos conduzir pelas mãos. A
estabilidade do mundo começa no
coração da criança. Por isso, na

LBV aplicamos, há tantos anos, a
Pedagogia do Afeto* e a Pedagogia
do Cidadão Ecumênico.

O milagre das donas de casa
Não há melhor financista do que a
mãe de família, a dona de casa, que
tem de cuidar do seu muitas vezes
minúsculo orçamento, realizando
verdadeiros milagres, dos quais
somos todos testemunhas, desde o
mais influente ministro da Fazenda
ao cidadão mais simples. Sobretudo
no campo da Economia, que não
pode ser pega no grave crime de
esquecer o espírito de Solidariedade,
a ação da Mulher é basilar.
Mohammad Ali Jinnah (1876-1948),
jurista e político, fundador do
Paquistão, em discurso que fez em
1944 na Muslim University Union,
salientou:

 — Nenhuma nação poderá surgir à
altura de sua glória, a menos que as
mulheres estejam lado a lado com
os governos.

* Pedagogia do Afeto — Trata-se de um
dos segmentos da proposta
pedagógica (formada também pela
Pedagogia do Cidadão Ecumênico)
preconizada por Paiva Netto, que
propõe um modelo novo de

aprendizado, aliando Cérebro e
Coração. Tendo por base a
Espiritualidade Ecumênica, essa linha
educacional é aplicada com sucesso na
rede de ensino e nos programas
socioeducacionais desenvolvidos pela
Legião da Boa Vontade, no Brasil e no
exterior. Ambos “fundamentam-se
nos valores oriundos do Amor
Fraterno, trazido à Terra por diversos
luminares, destacadamente Jesus, o
Cristo Ecumênico, o Divino
Estadista”, como afirmou o criador da
proposta, o educador Paiva Netto. Na
Pedagogia do Afeto, o enfoque é sobre
as crianças de até 10 anos de idade,
unindo sentimento ao
desenvolvimento cognitivo dos
pequeninos, de forma que carinho e
afeto permeiem todo o conhecimento
e os ambientes de suas vidas, incluído
o escolar. Na continuidade do
processo de aprendizagem, a
Pedagogia do Cidadão Ecumênico é
direcionada à educação de
adolescentes e adultos, dispondo o
indivíduo a viver a Cidadania
Ecumênica, firmada no exercício
pleno da Solidariedade planetária.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Confirmado
Em um ato político realizado no último dia 13 de março, no Ideal Esporte
Clube, o vice governador da Bahia, João Leão (que estava exercendo o
mandato de Governador em virtude da viagem à China do governador
Rui Costa), confirmou a pré-candidatura a prefeito de Candeias do
vereador Dr. Pitágoras (PP).

Presidente do Diretório Estadual do Partido Progressista (PP) da
Bahia, o vice governador João Leão já tinha garantido no ano passado
que Dr. Pitágoras seria o candidato do partido à Prefeitura de Candeias,
como anunciou na edição passada a nossa Coluna.

A solenidade do último dia 13 só veio confirmar o que o Dr. Pitágoras
já vinha dizendo desde 2015: “serei candidato a prefeito da minha terra
com o apoio do presidente do meu partido (PP), o vice-governador João
Leão”.
Foguetório
A chegada à Candeias do vice-governador e presidente do Partido
Progressista, João Leão, foi anunciada com uma grande queima de fogos
de artifício. A comitiva do vice-governador foi recepcionada pelo vereador
Dr. Pitágoras e apoiadores da sua pré candidatura, na altura da fazenda
mamão, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual. De lá, seguiu
em carreata até a praça Dr. Gualberto Dantas Fontes, de onde foi a pé
para o Ideal Esporte Clube, local do ato político.

Sem Isidório
Desde as eleições municipais de 2000, quando obteve 7.860 votos,
ficando em terceiro lugar no pleito, essa é a primeira vez que o deputado
pastor Isidório ficará de fora da disputa pela Prefeitura de Candeias. Em
todas as outras, ele concorreu, sempre tendo uma boa votação.

Agora, o deputado evangélico, que preside a Fundação Dr. Jesus, uma
das instituições mais importantes do Estado na recuperação de usuários
de drogas, resolveu mudar de domicílio eleitoral e vai disputar a
Prefeitura de Salvador.

Para os analistas políticos de plantão, a não participação de Isidório
na disputa pela prefeitura de Candeias significa dizer que quem tiver o
seu apoio, sairá na frente da corrida eleitoral. Será?

Indefinição
Pelo menos até o dia 2 de abril, data limite para a filiação partidária de
quem pretende concorrer às eleições municipais de outubro próximo, a
corrida pela prefeitura de Candeias continua indefinida. Apesar das
oposições já estarem com o “bloco” na rua, com as pré-candidaturas de
Dr. Pitágoras e Tonha Magalhães, a indefinição está na situação. O
prefeito Sargento Francisco espera poder ser candidato à reeleição e ainda
não tem definido quem seria o seu candidato, caso ele não possa
concorrer.

Os pré-candidatos no grupo do prefeito continuam os mesmos: o vice-
prefeito Bom Jorge; o secretário de esportes, Bobó; a vereadora Marivalda
Silva; e o presidente da Câmara, Gil Soares. Vamos ver no que dá!

PSB poderá ter candidato
Segundo o empresário Cacau Brasil, presidente do PSB de Candeias, o
partido deverá ter candidato próprio à sucessão do prefeitoSargento
Francisco. O nome mais cotado dentro da legenda é o da ex-presidente
da Câmara, Dra. Maribel.

Ainda de acordo com Cacau, que é pré-candidato a vereador, o seu
grupo deverá ter nos próximos dias uma reunião com a presidente
Regional do PSB baiano, a senadora Lídice da Mata, quando serão
definidos os rumos do partido em Candeias.

Ligado ao ex-vereador e ex-secretário Marcus Vinicius, principal
liderança e ex-presidente do PSB, Cacau diz que o partido pretende eleger
pelo menos dois vereadores.

Tonha na disputa
A ex-prefeita e ex-deputada federal Tonha Magalhães, que administrou
Candeias em duas oportunidades (1997/2000 e 2001/2004) deverá
oficializar a sua pré-candidatura à prefeitura nos próximos dias.

Principal adversária do prefeito Sargento Francisco, para quem
perdeu a eleição em 2012, Tonha deverá ter o apoio do prefeito de
Salvador, ACM Neto, de quem é aliada desde 2002, quando o apoiou na
sua primeira eleição para a Câmara dos Deputados.

Estreante
O empresário Arnaldo Araújo, proprietário do supermercado Ponto
Econômico, presidente da Rede Unibahia e delegado patronal do
Sindsuper em Candeias, fará sua estreia como candidato nas eleições de
outubro próximo. Ele se filiou ao PSDB, apóia o médico e vereador Dr.
Pitágoras para prefeito e é pré-candidato a vereador.

Foi-se a época em que a
mulher era considerada
sexo frágil, inferior. Até
recentemente era
gritante as
desigualdades entre elas
e os homens.

Felizmente, hoje a situação está mais
amena, todavia ainda existe muito
caminho a percorrer nessa busca por
um mundo mais igualitário – tanto
humano, quanto
constitucionalmente.

Antigamente, as mulheres não
votavam; não podiam concorrer a
um cargo público; eram impedidas
de trabalhar; tinham a obrigação de
serem submissas aos homens; eram
“arranjadas” para seus maridos, pois
não tinham o direito de escolha;
assemelhavam-se a um objeto, até
porque não tinham direitos sobre seu
corpo, sua vida.

Até no âmbito dos crimes
perpetrados contra o sexo feminino
não existiam proteções justas e
necessárias. No Brasil, por exemplo,
apenas em 2006 foi decretada e
sancionada a Lei Maria da Penha,
que permite certas garantias às
mulheres vítimas de quaisquer tipos
de violência. Entretanto, sob a égide

da educação sexista transmitida
geracionalmente, muitas destas são
ridicularizadas e desrespeitadas
quando fazem a denúncia. Não é raro
o despreparo de profissionais que
lidam com esse tipo de público.
Enquanto uns, por exemplo, acusam
as vítimas de estupro de terem
seduzido ou provocado o agressor
por causa da roupa que estava
usando, outros ainda acabam por
revitimizá-las através de exames de
corpo de delito mal sucedidos.

Na esfera do mercado de
trabalho, outras injustiças: a mulher
pode ter a mesma competência,
mesmo nível de instrução, mesma
função, porém recebe um salário
inferior ao dos homens. Isso sem
contar os vários tipos de assédio que
algumas sofrem. No quesito religião,
muitas mulheres são orientadas a
serem submissas (em todos os
aspectos) aos respectivos parceiros;
ou então obrigadas a se esconderem
atrás de um véu, sem nenhuma
autonomia sobre a escolha de suas
próprias vestes. Nas questões morais
existe um tabu no qual as mulheres
devem preservar sua virgindade sob
pena de serem execradas
socialmente, enquanto que os

homens são desde cedo estimulados
a frequentarem prostíbulos ou a
serem polígamos. E, como fator
agravante, no relacionamento
pessoal ainda existem inúmeras
práticas patriarcais e paternalistas,
como se o homem fosse proprietário
da mulher, e a mesma só existisse
para serví-los ou fazer as tarefas
domésticas.

Essa é a forte cultura do
machismo em que vivemos. Por isso
a necessidade da mulher ter que
remar constantemente contra essa
violenta maré de desrespeito e
discriminação. Apesar de alguns
avanços, muito ainda precisa ser
feito para alcançar uma sociedade
democrática de gêneros.

Então vamos à luta! Não
podemos nos calar ou nos
omitirmos. Direitos iguais para
todos, já! Até porque o pior dos
machistas não pode deixar de se
render e admitir que os homens só
existem porque nasceram de uma
mulher.
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A melhor comida a Quilo da nossa região

Fonte: ASCOM / PMC

Defesa Civil de Candeias apresenta plano
de contingência para o ano de 2016

O coordenador da Defesa Civil, Capitão Erivaldo
Azevedo, apresentou o plano de contigência

Silvinho Correia pretende
seguir os passos do avô

Silvinho Correia
é o pré-candidato
a vereador mais
jovem de
Candeias

O estudante Silvinho Correia,
filho do empresário Silvio
Correia e neto do ex-vereador
Cassimiro Correia, que acaba
de completar 18 anos é, por
enquanto, o mais jovem  pré-
candidato a vereador nas
próximas eleições.

O jovem, promessa
política, diz que quer seguir os
passos do avô, Cassimiro
Correia, que foi um dos
vereadores mais combativos
da história política de
Candeias, tendo exercido três
mandatos na Câmara de
Vereadores.

Silvinho diz que se for
eleito, vai elaborar projetos
para beneficiar a juventude de
Candeias, que segundo ele, é
carente de tudo. “Temos que
fazer alguma coisa para
melhorar a vida dos jovens da
nossa cidade”, afirma.

A Defesa Civil de Candeias
apresentou no último dia 3 de
março, no gabinete do
prefeito, o Plano de
Contingência para o período
de chuvas de 2016. A
apresentação contou com as
seguintes secretarias
relacionadas com o Plano:
Secretaria de
Desenvolvimento e
Assistência Social, Obras,
Serviços Públicos, Saúde,
Educação, Administração e
Governo. No encontro foram
discutidas desde ações
preventivas até ações de
recuperação para o período
pós-chuvas.

“A Defesa Civil atua o ano
inteiro, mas neste período
intensificamos o nosso
trabalho, pautado,
principalmente, na orientação
para as famílias que moram
nas, ou próximas, às áreas de
risco, com limpeza e
desobstrução de canais e
bueiros, além de preparar
nossas equipes para o período
de maiores ocorrências”,
afirmou Erivaldo Azevedo,
coordenador da Defesa Civil.

Para o prefeito Sargento
Francisco é fundamental
garantir a segurança da
população. “Nosso objetivo
primordial é a garantia da
vida. Desde o início do último

período das chuvas estive
diversas vezes em Brasília e os
recursos para a contenção de
três encostas ficou sob a
responsabilidade do governo
estadual. A licitação já foi
feita, mas as obras são
demoradas. Nossa principal
ação neste momento é fazer o
possível para minimizar os
danos com ações preventivas
que vão desde a orientação
aos moradores até a cobertura
com lonas das principais
encostas, além de prestar um
atendimento à população
durante o período crítico”,
afirmou.

Segundo dados da Defesa
Civil nacional e de órgão
relacionados, Candeias está
entre as cidades da Bahia que
têm maior risco de
deslizamento de terra, devido
a sua topografia complicada e
o grande número de
construções irregulares. Já de
acordo com a Defesa Civil
municipal, Candeias tem 22
áreas de risco e 10 canais com
mais probabilidade de causar
alagamento.

Neste momento, a
prioridade da gestão é
garantir que as ações
preventivas sejam realizadas,
por isso aumentarão de três
para seis o número de equipes
que estarão realizando a

primeira etapa do plano que
são as ações preventivas.

SAIBA QUAIS SÃO AS
MAIORES
OCORRÊNCIAS NO
PERÍODO DA CHUVA:
ALAGAMENTOS

Os alagamentos podem
acontecer por conta do alto
índice pluviométrico, ou seja,
chuva muito forte em um
período de tempo muito curto,
ou pelo lixo depositado em
locais inadequados, que
bloqueiam a rede de
drenagem.

O QUE FAZER? Em
períodos de chuvas, quem

mora próximo a canais e
córregos, deve ficar com a
atenção redobrada, colocar os
móveis e objetos em locais
mais elevados e observar se o
nível da água está muito alto.
Caso o nível suba, é
importante deixar o imóvel,
procurar abrigo em local
seguro e entrar em contato
com a Defesa Civil. Número
da Defesa Civil 199.

DESABAMENTO
Quando você perceber

rachaduras ou infiltrações no
seu imóvel, é fundamental que
entre em contato com a
Defesa Civil o quanto antes,
através do telefone 199,

ligação gratuita. Se a
rachadura for muito grande, o
morador deve deixar o imóvel
e procurar abrigo em local
seguro. O bem-estar e a vida
vêm em primeiro lugar.

DESLIZAMENTO DE
TERRA

Deslizamento de terra
acontece, geralmente, quando
o solo está encharcado. Caso
você perceba fendas ou trincas
na encosta, entre em contato
com a Defesa Civil, através do
199, o que deve ser feito o
quanto antes. É importante,
também, que o imóvel seja
desocupado até uma avaliação
dos técnicos da Defesa Civil.

Siga as orientações dos
técnicos quando o morador
for orientado e notificado pelo
engenheiro da Defesa Civil a
deixar o imóvel; ele deve
seguir as suas orientações.
Eles são treinados e
capacitados para avaliar
riscos. O objetivo é preservar
a vida dos cidadãos, evitando
acidentes e principalmente
mortes.

OBSERVAÇÕES: Se você já
mora em áreas de risco,
durante as chuvas fortes deve
deixar seu imóvel e buscar
abrigo em outro local. Procure
a Defesa Civil.
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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 ainda oferece um serviço exclusivo para as indústrias do Polo Petroquímico.

Largo do Triângulo, 31 - Centro
Candeias-Bahia - Fone: (71) 3601-2680

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO, PISOS,
AZULEJOS, FERRAMENTAS
E MATERIAL HIDRÁULICO

PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO

ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

O MAIS COMPLETO SUPERMERCADO

DE CANDEIAS. CONFIRA!

Rua São João, nº 59 - Triângulo
Fone: (71) 3504-1021 - Candeias-Bahia

Os Melhores Preços da Região

Vem aí o mais moderno e aconchegante Condomínio
Residencial da Região Metropolitana de Salvador

 e Recôncavo Bahiano! AGUARDEM!

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

Agência - 1726-4
Candeias-Bahia

    Rua 13 de Maio, nº 209
Fone: (71) 3340-0750

BANCO DO BRASIL
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ASCOM/Unilab

Assinada a Ordem de Serviço para
urbanização das entradas de Candeias

Fonte : ASCOM/PMC

Secretário de Turismo de Candeias
participa de Oficina de Atualização
do Mapa Turístico da Bahia

Unilab oferta 383 vagas
remanescentes para cursos
de graduação

INSS terá espaço provisório para voltar a
funcionar plenamente em Candeias

Fonte: ASCOM / PMC

Assim ficará o Trevo do Petróleo na entrada da cidade

Sargento Francisco se reuniu com a direção do INSS

Solenidade marca a entrega de novos
equipamentos ao Corpo de Bombeiros

O governador Rui Costa entregou os equipamentos ao lado do prefeito Eduardo
Alencar, do vice prefeito Manoel Almeida (Neco) e de outras autoridades

As obras de urbanização das
entradas da cidade de
Candeias serão iniciadas já na
próxima semana. Uma
cerimônia para a assinatura da
Ordem de Serviço foi realizada
no último dia 16. O projeto de
urbanização compreende os
trechos entre o Samu e o
Hospital de Medicina
Humana, e entre o Trevo do
Petróleo e o bairro Urbis I. As
obras serão realizadas através
de uma parceria entre a
Prefeitura de Candeias e o
Desenbahia, cujo investimento
é de R$ 15 milhões.

Sendo a principal porta de
entrada para a Refinaria
Landulpho Alves, a primeira
refinaria comercial do Brasil,
Candeias recebe diariamente
centenas de veículos de carga
que passam pelos trechos que
serão urbanizados. “Temos
trabalhado por este projeto há
quase dois anos e finalmente
conseguiremos realizá-lo,

graças à situação adimplente
da Prefeitura, que tem
mantido todas as suas
certidões em dia”, disse o
prefeito Sargento Francisco.

O contrato da parceria foi
assinado no último dia 26
pelo prefeito Sargento
Francisco e pelo presidente
do Desenbahia, Otto Alencar
Filho, em Salvador. Naquela
oportunidade, Otto Filho
afirmou que o Desenbahia
vem dando prioridade ao
interior da Bahia, que neste
momento mais precisa do
suporte do órgão estadual. “A

aprovação desses
financiamentos para as
prefeituras do interior indica
que elas estão avançando na
sua capacidade de crédito,
como é o caso de Candeias,
que estava há algum tempo
lutando por mais este
benefício para a cidade”,
contou.

Para o prefeito Sargento
Francisco, a urbanização das
entradas da cidade vai dar um
bom aspecto ao município.
“Nos últimos três anos, a
Prefeitura esteve realizando
diversas obras no interior da

cidade. Foram reformas de
escolas, criação da
MultiClínica, revitalização da
Fonte dos Milagres,
pavimentação de diversas
ruas em diversos bairros e no
centro, requalificação de
praças, dentre outras. E
diante dessas obras sempre
notamos que faltava um algo
a mais, que era justamente o
visual moderno das portas de
entrada da cidade. Estamos
extremamente felizes com
mais esta ação de melhoria na
infraestrutura na cidade, que
é uma das maiores e mais
importantes da Região
Metropolitana”, disse.

Nas obras, incluem-se
iluminação, recuperação das
calçadas com rampas de
acesso para deficientes físicos
e piso tátil para deficientes
visuais, jardinagem e
iluminação. O prazo estimado
para a conclusão das obras é
de seis meses.

O secretário de Cultura e
Turismo de Candeias, Laildo
Conceição, participou, no
último dia 24 de fevereiro, da
Oficina de Atualização do
Mapa Turístico da Zona Baía
de Todos os Santos 2016, que
foi realizada na sede da
Secretaria de Turismo da
Bahia, em Salvador. Durante o
evento, o secretário
apresentou informações e
documentações exigidas para
que Candeias seja incluída no
Mapa Turístico da Bahia, que
ajudará a compor a
atualização do Mapa Turístico
Brasileiro.

A atualização obedece a
critérios estabelecidos pelo
Ministério do Turismo e a
participação na Oficina foi
objeto crucial para a
participação das cidades no
Mapa. O programa de
atualização inclui a
categorização das cidades com
o potencial atrativo para
visitantes. Em Candeias, por
exemplo, diversas partes da
cidade são tradicionalmente
pontos de visita de pessoas de
toda a Bahia, como as áreas
litorâneas dos distritos de
Caboto e Passé, a Fonte dos
Milagres, o Santuário Nossa
Senhora das Candeias e
muitos outros.

Haverá outras oficinas
locais, começando por
municípios que integram a
Baía de Todos os Santos

(Salvador, Itaparica, Vera
Cruz, Salinas da Margarida,
São Félix, Cachoeira, Santo
Amaro, Muritiba, Candeias,
Madre de Deus, São Francisco
do Conde, Saubara, Simões
Filho, Maragojipe, Jaguaripe,
Aratuípe, Nazaré e Muniz
Ferreira), depois pelas demais
zonas turísticas mais
conhecidas, como a Costa dos
Coqueiros, Caminhos do
Sertão, Costa do Dendê, Costa
do Cacau, Caminhos do
Sudoeste, Chapada
Diamantina, Caminhos do
Jequiriçá, Costa do
Descobrimento, Costa das
Baleias, Caminhos do Oeste,
Vale do São Francisco, Lagos
e Cânions do São Francisco).

Todos os dados apurados
serão enviados ao Ministério
do Turismo para que possam
contribuir com a atualização
do Mapa Turístico Brasileiro.
“Esta atualização certamente
vai beneficiar muito Candeias,
pois este reconhecimento e
valorização do patrimônio
cultural será muito bem
divulgado e com isso vamos
atrair ainda mais turistas e
movimentar a economia da
nossa cidade. Em outras
palavras, ganham os visitantes
e também os munícipes de
Candeias, por isto estamos
muito felizes em participar”,
disse o secretário Laildo
Conceição.

A Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab)
lançou, no último dia 2 de
março, o edital 01/2016, com
383 vagas remanescentes das
edições do SiSU 2015.2 e do
Processo Seletivo de
Estudantes Estrangeiros 2015.
Este é um processo seletivo
próprio da Unilab, o Sisure, e
podem participar brasileiros
que tenham feito o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) nos anos de 2014 ou
2015. Os novos estudantes
ingressam em maio deste ano,
no período letivo 2015.3.

As vagas estão distribuídas
nos cursos do Ceará, em
Redenção (Agronomia,
Enfermagem, Engenharia de
Energias, Humanidades e
Letras - Língua Portuguesa) e
na Bahia, em São Francisco do
Conde (Humanidades e Letras
- Língua Portuguesa).

Há vagas nas modalidades
ampla concorrência (AC) e
escola pública (EP).

Sobre a Unilab
A Universidade da

Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) é uma instituição
federal brasileira de educação
superior, cuja missão
institucional é formar pessoas
para contribuir com a
integração entre o Brasil e os
demais países membros da
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP),
especialmente os países
africanos. Localizada no
interior do Nordeste
brasileiro, a Unilab reúne os
desafios da
internacionalização e da
interiorização do ensino
superior, para que, por meio
do ensino, pesquisa e
extensão, promova a
construção e o intercâmbio de
conhecimento, com
pertinência social, além de
contribuir com o
desenvolvimento regional.

No último dia 02 de março, o
prefeito de Candeias, Sargento
Francisco, esteve na sede da
Previdência Social (INSS), em
Salvador, para cobrar um
prazo para a recuperação do
prédio onde funcionava o
órgão em Candeias. “ O
prefeito já esteve aqui diversas
vezes cobrando um
posicionamento relacionado à
recuperação do prédio.
Realmente, para a população
de Candeias, que soma quase
100 mil habitantes, é uma
situação muito complicada
porque tem que ficar
recorrendo à instituição nas

cidades vizinhas”, afirmou
Alberto Sacramento, gerente
executivo do INSS.

O prefeito ofereceu a
cessão de um prédio ou
espaço para que o
funcionamento do INSS seja
retomado até que a
recuperação do prédio
original seja concluída. “A
população de Candeias tem
sofrido com a ausência desse
serviço tão importante para a
população, por isso mesmo,
diante das dificuldades
financeiras que o município
atravessa, vim aqui oferecer
uma solução imediata para

que o serviço seja retomado o
quanto antes. É bom ressaltar
que o Poder Legislativo de
Candeias também está
empenhado para que esse
problema seja resolvido”,
afirmou o prefeito.

O gerente do INSS, Alberto
Sacramento, disse que uma
equipe virá à cidade para a
avaliação dos possíveis locais
e que é de grande importância
o interesse do Poder
Executivo de auxiliar a
Previdência para que os
moradores tenham uma
solução imediata, até que o
prédio seja reformado.

Atendimento no SAC
O Posto Expresso do INSS,

que funciona atualmente no
SAC Candeias, tem a
capacidade de realizar 80
atendimentos por dia e
disponibiliza 22 serviços,
como a atualização de
endereços dos beneficiários e
emissão de extratos de
pagamentos de benefícios,
reduzindo o fluxo de
atendimento espontâneo e o
tempo de espera nas agências
da Previdência Social. Além
disso, pode-se agendar
serviços, calcular

recolhimentos do
contribuinte individual,
consultar o andamento de
revisão, recursos e concessão
de benefícios, listas de
documentos e formulários
exigidos para o requerimento
de benefícios e outras opções.
No Atendimento Expresso
também há uma impressora e
folhetos informativos sobre
os benefícios e serviços
oferecidos pela Previdência
Social.

Localizado na Av. Antônio
Paterson, Praça Irmã Dulce,
s/nº, Centro, o SAC Candeias
funciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 14h. Já o
autoatendimento do Posto do
INSS pode ser usado a partir
das 7h.

Incêndio
O prédio onde funcionava

a Previdência Social no
município de Candeias pegou
fogo no dia 28 de outubro de
2012. Uma sala, além de
armários, papéis e
computadores foram
destruídos no incêndio. Cerca
de 100 pessoas eram
atendidas por dia na agência,
segundo informações do
INSS.

No último dia 02 de março, em
Simões Filho, o Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia
(CBM-BA) recebeu das mãos
do Governador do estado Rui
Costa, do prefeito Eduardo
Alencar e vice prefeito Manoel
Almeida, 50 (cinquenta)
veículos, 141 computadores e
cerca de R$ 6,5 mil em
materiais que serão utilizados
no combate a incêndios.

A cerimônia aconteceu no
Departamento de Ensino e
Pesquisa do CBM-BA,
localizado na BR 324 – Simões
Filho, e entre as conquistas
para a corporação estão: 142
materiais operacionais
permanentes, mais de 500
mobiliários para os novos
departamentos do Corpo de
Bombeiros e também foi
apresentado o novo uniforme
da corporação.

Os investimentos do
Governo da Bahia giram em
torno de R$ 7,4 milhões,
direcionados à compra de mais
de sete mil itens que
proporcionarão aos
profissionais melhores

condições de trabalho, além
de beneficiar a população.

Estiveram presentes,
junto ao Governador do
estado Rui Costa, do prefeito

Eduardo Alencar e vice
prefeito Manoel Almeida
(Neco), membros do 10º
Grupamento de Bombeiros
Militares, o chefe da casa

militar Coronel Telles,
subsecretário de segurança
pública Ary Pereira,
vereadores, secretários
municipais e deputados.
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Com o auxílio da música, criança supera

drama familiar e volta a sorrir Por Nathan Rodrigues

Arivaldo Oliveira

O Pequeno Huan Pablo mostra o seu talento

Obras do Complexo
Escolar Rilza Valentim
estão em ritmo acelerado

Fonte e Foto: AGECOM/PMSFC

Aprovada a Lei que aprimora os
níveis dos professores da rede
municipal de Candeias

Prefeitura de Candeias divulga
Portaria que estabelece unidades
escolares de difícil acesso

Prefeito sanciona Lei que
garante gratificação de 20%
aos professores de Candeias
com dedicação exclusiva

Inaugurado espaço de Lazer e
Esporte em Monte Recôncavo

Fonte e Foto: AGECOM/PMSFC

Audiência Pública discute valorização
dos músicos de Salvador

Valorização dos grupos
musicais e músicos
independentes de Salvador.
Esse foi o tema da audiência
pública promovida pela
Ouvidoria da Câmara no
último dia 16 de março, no
auditório do Edifício Bahia
Center.

O órgão foi procurado por
um grupo de músicos que
reivindica mais espaço nos
eventos culturais da cidade
promovidos pelo poder
público.

De acordo com o Ouvidor
Geral da Câmara, vereador
Henrique Carballal (PV), o
assunto precisa ser discutido

abertamente com os órgãos
públicos municipais.
“Precisamos saber qual é o
critério de contratação
utilizado e por que se gasta
tanto com cantores de fora de
um estado que é repleto de
artistas locais”, disse.

Dentre os problemas
apresentados pelo grupo em
reunião realizada na
Ouvidoria, com a presença
dos vereadores Moisés Rocha
e Silvio Humberto, está a
denúncia de músicos que são
contratados com determinado
cachê e recebem valores muito
inferiores ao acordado.

Rua do Triângulo, nº 15 - Centro / Candeias-Bahia Fone: (71) 3605-4141

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

ANTÔNIO JOSÉ & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fonte: ASCOM/Ouvidoria da Câmara

#Reclamações Trabalhistas #AuxílioDoença #Ações Previdenciárias
#Pensão por Morte #Acidente de Trabalho #Aposentadorias  #Doenças Ocupacionais

#Amparo ao Idoso  #Revisão de Benefícios #Amparo ao Deficiente

Em São Francisco do Conde,
as obras do Complexo Escolar
Rilza Valentim (foto), no
bairro de Campinas, estão em
ritmo acelerado. O espaço vai
garantir aos alunos da rede
municipal uma excelente
infraestrutura que vai
contribuir para um melhor
aprendizado, conforto e bem-
estar dos alunos.

Ao todo serão 12 salas de
aula equipadas, laboratórios
de informática e área verde
para atender a um público de
cerca de 500 alunos. A obra
terá um investimento de
recursos próprios de mais de
R$ 3 milhões.

A Prefeitura de São
Francisco do Conde deu
Ordem de Serviço para
construção do Complexo em
18 de setembro de 2015. Ele
irá atender às comunidades de
Campinas, Gurujé e
Pitangueiras. Na ocasião, o
prefeito Evandro Almeida

declarou: “Vamos
transformar São Francisco do
Conde, isso eu garanto pra
vocês. É o dinheiro de São
Francisco do Conde sendo
utilizado para o povo de São
Francisco do Conde. O
Transformar vai chegar com
tudo em Campinas. Garanto
que vai faltar pedreiro aqui no
município, porque temos
muito trabalho pela frente”.

Essa é mais uma obra do
Projeto “TranSFormar – Pra
Nossa Cidade Avançar Ainda
Mais”, que é um Plano de
Ação do Governo que vai
promover mais de 40 ações
para a comunidade
franciscana, entre serviços e
obras. O projeto é mais que
um conjunto de obras e
intervenções. É um modelo de
gestão, baseado nos
princípios da solidariedade e
do fortalecimento da
cidadania.

As notícias não eram boas.
Ainda assim, Huan Pablo,
muito novo para entender a
gravidade do acidente de
moto, alimentava a esperança
de que o pai voltaria para casa,
como sempre fizera. Queria
acreditar que a passagem
dele pelo plantão médico era
só um infeliz contratempo.

Não foi. O desejo do
menino caiu por terra diante
do derradeiro boletim
médico: o pai não resistiu aos
ferimentos. Com a notícia,
veio o trauma. Huan
Pablo teve que enfrentar,
ainda cedo, o triste
sentimento de quem perde um
ente querido. A ausência do
pai machucava e a situação se

agravava quando a criança
presenciava a tristeza da mãe.
O sentimento de pesar tomava
conta de cada cômodo da casa.

“Eu fiquei muito
abalado e a minha mãe ficou
muito aperreada, triste
demais. Isso nunca tinha
acontecido comigo”,
relembra. A tragédia
desestruturou a família e
lançou nuvens negras à casa
dos Dantas. Nesses momentos
difíceis, coube à sua irmã
tomar rédeas da situação.
Ajudava a mãe nas tarefas do
lar e tomava conta de Huan,
esforçando-se para que o
caçula superasse a perda. Suas
ações, no entanto, surtiam
pouco efeito.

Novas melodias
O tempo ocioso não

ajudava. Sem ter o que fazer
quando não estava na escola,
o garoto concentrava as
atenções no vazio que o pai
deixara na casa. A tristeza
tomava conta de cada minuto
vago da criança. Então, veio a
sugestão. “A amiga da minha
irmã falou da Legião da Boa
Vontade. Foi a partir daí que
a minha vida começou a
mudar”, afirma.

Inscrito no programa
Criança: Futuro no Presente!,
o garoto viu surgir, diante de
seus olhos, novos
horizontes. Dentre as
atividades lúdicas oferecidas,
nenhuma lhe chamou tanto a
atenção quanto a Oficina de
Musicalização. As aulas,
oferecidas gratuitamente pela
Entidade, desenvolvem a
expressão corporal e inicia a
criança e o adolescente no
aprendizado de conhecimento
teórico sobre a música.

SAIBA MAIS:
Ensino da música

contribui para o processo de
aprendizagem das crianças.
No espaço lúdico, o menino
aprendeu a tocar
instrumentos de corda, como

violão, e se dedicou ao estudo
da flauta doce. Com acordes
bem tocados, Huan impôs à
própria vida uma nova
melodia, encontrando um
caminho para ser feliz. Fez da
arte o seu porto seguro. “A
música faz parte da gente.
Quando escuto uma música
bem tocada, sinto o que ela
significa para nós. Ela muda
vidas”, garante.

Um toque especial
Esse espaço, bem como

as demais ações da Entidade,
são pautadas
pelas Pedagogias do Afeto e
do Cidadão Ecumênico. A
inovadora proposta, criada
pelo educador Paiva Netto, é
fundamentada no
desenvolvimento integral do
ser humano, uma vez que o
enxerga em suas dimensões
física, psicológica, espiritual e
social.

“Se eu virar um grande
músico um dia e alguém me
perguntar quem me
incentivou a ir por esse
caminho, vou dizer: ‘a LBV!’.
Tudo que ela me ensinou pode
me ajudar muito no futuro. O
que eu aprendo hoje, na LBV,
pode mudar a minha vida
amanhã”, profetizou Pablo.

Na sessão do último dia 25 de
fevereiro, a Câmara de
Vereadores aprovou mais uma
Lei que beneficia os
professores municipais. A Lei
Municipal Nº 962/2016
alterou o artigo 12, parágrafos
1º e 2º, da Lei Municipal Nº
783/2010, modificada pela
Lei Nº 911/2015, que trata da
estrutura da carreira do
magistério do quadro
permanente. A nova estrutura
é composta por cinco níveis,
sendo cada um subdividido
em seis classes e 15
referências.

De acordo com a Lei, os
níveis agora em vigor são:

Nível 1 – Professor com
habilitação específica em nível
médio, na modalidade
normal; Nível 2 – Professor
com habilitação específica em
grau superior, obtida em
curso de licenciatura de
duração plena ou com
formação superior em área
correspondente e
complementação nos termos
da legislação vigente,
Coordenador Pedagógico,
com curso de graduação plena
em Pedagogia e/ou mais
graduação específica; Nível 3
– Professor, Coordenador
Pedagógico, com pós-
graduação em nível de
especialização, voltada ao
desenvolvimento pedagógico,
com duração mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas;
Nível 4 – Professor,

Coordenador Pedagógico,
com pós-graduação em nível
de mestrado voltado ao
desenvolvimento pedagógico;
Nível 5 – Professor,
Coordenador Pedagógico,
com curso de pós-graduação
de doutorado.

Além dos ajustes nos
níveis, ficou criado também o
quadro suplementar que
inclui o professor com
certificado de estudos
adicionais na área de
educação e/ou licenciatura
curta, que fazem parte do
quadro efetivo do magistério
com ingresso até 2002.

Os percentuais de
diferença dos vencimentos
entre os níveis em relação ao
Nível 1 são:

Quadro Suplementar –
25% (vinte e cinco por cento);
Nível 2 – 40% (quarenta por
cento); Nível 3 – 55%
(cinquenta e cinco por cento);

Nível 4 – 65% (sessenta e
cinco por cento); Nível 5 –
80% (oitenta por cento).

Outra Lei Municipal
aprovada durante a sessão foi
a Nº 961/2016, que alterou o
inciso I do artigo 53 da Lei
Municipal Nº 907, de 30 de
dezembro de 2014,
concedendo gratificação de
20% aos servidores de
carreira do magistério público
municipal que exercem
atividade de 40 horas
semanais em caráter de
dedicação exclusiva.

A Portaria Nº 001/2016, da
Secretaria Municipal da
Educação, que estabelece as
unidades escolares de difícil
acesso, foi publicada no Diário
Oficial Eletrônico do
Município do último 26 de
fevereiro. A Portaria é
respaldada pela Lei Orgânica
do Município, Lei Municipal
Nº 783/2010, Lei Municipal
Nº 908/2014 e Decreto Nº
055/2015.

Pelo documento, ficam
estabelecidas como escolas
municipais de difícil acesso a
Analice Batista Xavier
(Povoado de Mangabeira), a
Junqueira Freire (Povoado de
Pindoba), a Silvio Marback
(Povoado de Massuim), a
Antonio Martins dos Santos
(Malembá de Baixo), a

Antonio Cristino dos Santos
(Localidade de Mucunga, no
distrito de Passé) e a Pasto de
Fora (Povoado Vila
Esperança, antigo Pasto de
Fora).

De acordo com o secretário
municipal de Educação, Jair
Cardoso, o Decreto Nº 055/
2015, que prevê auxílio para
professores e coordenadores
que trabalham em escolas de
difícil acesso, prevê, ainda,
que para perceber tal
benefício, as unidades
escolares na qual os
professores e coordenadores
exercem função devem estar
situadas em local não servido
pelo transporte coletivo ou a
uma distância de, no mínimo,
dois quilômetros das vias de
transporte coletivo.

Depois de ser aprovada pela
Câmara de Vereadores na
sessão do último dia 25 de
fevereiro, a Lei Municipal Nº
961/2016, que altera a Lei
Municipal Nº 907/2014, foi
sancionada pelo prefeito
Sargento Francisco. De
acordo com a nova regra, os
professores que prestam 40
horas semanais em dois
turnos completos passaram a
receber gratificação pelo
trabalho em Regime de
Dedicação Exclusiva (RDE) de
20% sobre o vencimento
básico.

A nova Lei vale tanto para
os servidores de carreira do
magistério público municipal
que exercem atividade nas
unidades de ensino, quanto
para os que exercem atividade
na Secretaria Municipal da

Educação. Faz jus ao
benefício, os profissionais que
além do perfil sobrescrito,
comprovem a realização e
aplicação de projeto de
intervenção na Comunidade
Escolar, que possibilite a
melhoria da qualidade do
ensino, por um período
mínimo de dois anos. É
precisocomprovar, também,
assiduidade e que não exerça
qualquer outra atividade
dentro ou fora do âmbito
Municipal, em qualquer esfera
administrativa.

A Lei Municipal Nº 961/
2016 alterou apenas o inciso I
do artigo 53 da Lei Municipal
Nº 907, de 30 de dezembro de
2014, permanecendo
inalteradas as demais
disposições.

Fonte: ASCOM/PMC

A Prefeitura Municipal de São
Francisco do Conde, através
da Secretaria de
Infraestrutura- SEINF,
entregou no último dia 5 de
março, um equipamento
público que proporciona lazer
e qualidade de vida à
população de Monte
Recôncavo (foto).

Batizado de Espaço de
Esporte e Lazer Antônio
Pascoal Batista, em
homenagem ao ex-prefeito,

que foi morador da localidade
e faleceu em janeiro do ano
passado, o equipamento tem
um total de 5.200 m² de área
de lazer, composta por uma
grande praça conjugada com
campo de futebol (com
alambrados, refletores,
traves), academia ao ar livre,
parque infantil, bicicletário,
estacionamento, jardim e
calçamento em todo
perímetro da localidade.
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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


