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Rodovia BA 522 volta

a ficar esburacada

A foto ao lado foi publicada na
edição de outubro do ano pas-

No trevo da Moliza, assim como em outros trechos da
BA, os buracos voltaram depois das ultimas chuvas

O artesão Tiago Silva, 52 anos,
morador de Itinga, Lauro de
Freitas, enfrenta diariamente
o desafio de criar sozinho seus
dois filhos: Ezequiel, 11 anos
e Daniel, 9 anos. Tiago conta
que sua ex-mulher saiu de
casa e levou os filhos ainda pe-
quenos. “Ela achou que deve-
ria morar só, 3 meses depois
ela deixou os meninos comi-
go”, declarou Tiago.

O prefeito Sargento Francisco  ficou afastado 38 dias Bom Jorge assumiu a Prefeitura, extinguiu algumas
Secretarias e nomeou novos secretários

Senta, levanta. Até quando?
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Governador visita obras

do anel viário de Candeias

Rui Costa recebeu explicações dos técnicos que traba-
lham na construção do anel rodoviário de Candeias

O governador Rui Costa este-
ve no último dia 9 de setem-
bro no município de Candeias,
para vistoriar as obras do anel
rodoviário que vai ligar a
BR324 à BA 522, numa
extenção de 13 quilômetros,
onde estão sendo investidos
cerca de R$ 30 milhões.

A costrução do anel rodo-
viário já foi tema de várias
matérias do nosso jornal. Ago-
ra, parece que finalmente a
obra será concluída, evitando
os enormes engarrafamentos
que atormenta a população e
os motorista que usam a BA
522, que corta Candeias.

Artesão cria dois filhos sozinho

Tiago leva, diariamente,
os dois filhos para a LBV

O afastamento do prefeito
Sargento Francisco das suas
funções, por decisão do juiz
federal Ávio Mozar José
Ferraz de Novaes, da Justiça
Federal, a pedido do

Ministério Publico Federal da
Bahia, no último dia 19 de
julho, acusado de
Improbidade Administrativa,
que inicialmente seria por
180 dias,  durou apenas trinta

e oito dias, graças a uma
liminar concedida no último
dia 25 de agosto, pela 1a.
Região Federal, em Brasília.

Com isso, a instabilidade
política e administrativa se
instalou no município, uma
vez que o vice- prefeito Jorge
Luiz Tavares Bordoni, o Bom
Jorge, que assumiu
interinamente o cargo  nesses
38 dias, fez uma mine reforma
no secretariado, extinguiu
algumas secretarias  e
nomeou novos secretários.

De a volta ao mandato, o
prefeito Sargento Francisco
convocou alguns secretários
que tinham sido exonerados e
a população que não tem nada
com o imbróglio fica
prejudicada com o senta,
levanta na Prefeitura.

E, como estamos em
período eleitoral, há menos de
15 dias para a escolha dos
novos governantes do
município, os eleitores ficam

sem saber para onde vão, em
virtude da instabilidade em
que o município vive. Até
quando viveremos esse
drama? Tomara que com a

eleição dos novos dirigentes
municipais, essa situação
possa chegar ao fim e que
Candeias volte a ter uma
administração tranquila!
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Unigel de Candeias tem novo diretor de operações

Dr. Roberto Fiamenghi, diretor de Relações
Institucionais do Grupo Unigel,  ao lado do novo
diretor  de Operações, Edson de Paiva Alves

Desde o mês passado, o enge-
nheiro químico Edson de
Paiva Alves é o novo diretor de
Operações da fábrica da
Unigel, em Candeias, maior
produtor de chapas acrílicas
cast, extrudadas e sulfato de
amônia da América Latina.

O engenheiro Edson Alves
tem 22 anos no Grupo Unigel,
onde atuou na fábrica da em-
presa em Cubatão, no estado
de São Paulo e está na Bahia
desde 2009. Chega ao cargo de
Diretor de Operações da Com-
panhia, para agregar conheci-
mento e dá continuidade ao
processo de produção da uni-
dade de Candeias, uma das
principais empresas instala-
das no município, onde é exe-
cutado um grande projeto de

     Pág.3
sado, mas bem que poderia ter
sido feita hoje, tamanho a se-

melhança entre o estado de
abandono de ontem e de hoje,
em que se encontra a BA 522,
principal via de aceso ao Porto
de Aratu e à Refinaria
Landulfo Alves, passando pelo
centro de Candeias. A situação,
mostra muito claramente a fal-
ta de representação política da
nossa região, que não conse-
gue do governo do estado, a re-
cuperação total dessa tão im-
portante rodovia de menos de
40 quilômetros e um grande
vetor de desenvolvimento.

responsabilidade social, no
Centro Educacional Gisella
Tygel e na Escola 14 de Agos-
to, beneficiando crianças e
adolescente do distrito da
Caroba, onde a fábrica da
Unigel está instalada.

A Unigel, que tem experi-
ência de mais de 40 anos no
mercado, produz insumos
para diversos setores da in-
dústria, a exemplo da automo-
bilística, têxtil, construção ci-
vil, alimentos e bebidas, ferti-
lizantes, mineração e  de  ele-
trodomésticos.

As plantas da Unigel insta-
ladas na Bahia, no Polo
Petroquímico de Camaçari,
são as maiores produtoras de
Acrilonitrila e Policarbonato
da América Latina.

Lançamento
em dose dupla

O Bar do Edinho, na Ceasinha
do Rio Vermelho,  foi o local
escolhido pelos escritores Rui
Espinheira Filho e Carlos Bar-
bosa, para o lançamento dos
seus novos livros.

Rui Espinheira lançou dois
novos títulos:” Milênios e Ou-
tros Poemas” e “O Príncipe das
Nuvens”.  Já Carlos Barbosa,
apresentou aos seus leitores o
livro de contos, “O chão que
em mim se move”.

Mesmo antes da noite de au-
tógrafos, Rui Espinheira aten-
deu a um casal de leitores

Carlos Barbosa autografa o
seu primeiro livro de contos

No ano passado, quando
esteve em Candeias para um
almoço político na cidade, o
vice-governador João Leão,
admitiu ao jornal O Candeeiro

que o Estado não tinha condi-
ções de executar uma recupe-
ração total da BA 522, mas que
uma operação tapa-buracos
seria feita. A tal operação foi
mesmo realizada, no entanto,
o resultado é o que estamos
vendo agora: os buracos vol-
taram e os transtornos para os
motoristas continuam.

   39 anos cuidando da sua saúde
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Diversidade no ambiente organizacional

A diversidade faz parte
de qualquer ambiente
que existe, e no
organizacional não
seria diferente. Mas até
que ponto essas

diferenças influem nesse
processo? Em quais âmbitos
podemos defender os efeitos
positivos ou negativos nessa
performance? Como as diferenças
entre membros do grupo de
trabalho afetam o processo e
desempenho?

Alguns pesquisadores
defendem que a diversidade pode
ser boa para o desempenho
intergrupal. Porém, nesse
conjunto de possibilidades as
diferenças também podem
desencadear numa empresa
processos de categorização, como
por exemplo: estereótipos,
preconceitos, conflitos
intergrupais, dentre outros. E tais
rótulos são bastante comuns
quando há interesses pessoais ao
depreciar o profissionalismo do
colega, por exemplo.

Como fator agravante, ainda
existem casos em que o próprio
empregador utiliza de métodos
preconceituosos e higienistas para
excluir um empregado. Mas, é
justo que as características
pessoais como compleição física e

etnia possam interferir no processo
de admissão de um candidato? Por
que muitas empresas pedem fotos
nos currículos, e candidatos que
sejam “apresentáveis”? Qual a
fronteira que separa a
padronização de características
pessoais nas empresas, da
discriminação? As empresas
reservam uma parcela do seu
quadro de vagas para pessoas com
deficiência porque acreditam que
vai enriquecer o processo de
produção com essas diferenças, ou
porque são obrigadas a inseri-las
através de cotas?

Inevitavelmente, enquanto
seres humanos, somos diferentes
em diversos aspectos. A diferença
biológica, psíquica, cognitiva é
inerente à raça humana; sem falar
das influências culturais e sociais
que afetam os indivíduos. Todavia,
até que ponto essas diferenças
devem afetar no processo de
produção do trabalho? Fazendo
uma leitura mais objetiva,
podemos admitir que
independentemente das
peculiaridades do indivíduo, ele,
enquanto empregado de uma
empresa, tem que cumprir bem
sua função dentro do que lhe é
proposto. Até porque, da mesma
forma que alguns feministas
poderiam exigir atividades e/ou

instrumentos mais específicos
para a garantia dos direitos que
eles defendem, por exemplo: os
fundamentalistas radicais também
poderiam requerer um espaço para
suas orações e/ou evangelizações,
e assim por diante. Não se pode
confundir o ambiente
organizacional com espaços
públicos.

Porém, apesar do campo
organizacional ser imparcial
quanto às crenças, valores, gostos,
opiniões de cada um, e prezar mais
pela objetividade do trabalho e do
produto final, isso não dá o direito
de ninguém ser excluído,
discriminado ou demitido por
fazer parte de qualquer grupo
específico. Quem almeja galgar
uma melhor posição tem que se
preparar e lutar dignamente para
alcançar esse estágio, sem precisar
desprezar ninguém. E as empresas
tem que estar preparadas para
lidar com essas mudanças, pois a
pluralidade certamente
enriquecerá mais esse ambiente do
que a monotonia da igualdade e da
padronização.

Protótipo de um mundo melhor

Ao assistirmos às
cerimônias de
abertura dos Jogos
O l í m p i c o s ,
enquanto desfilam,
diante dos nossos
olhos, centenas de
n a ç õ e s

representadas por seus mais
destacados atletas, somos levados
a refletir sobre a magia benéfica
das Olimpíadas. O esporte é capaz
de congregar, nem que apenas
durante a sua realização, as mais
díspares culturas, etnias, regimes
e economias do planeta, pois isso
é do seu espírito original. O idioma
utilizado para comunicar-se é o da
saudável competitividade. A
barreira a ser vencida é o limite do
corpo, dos milésimos de segundo
ou dos centímetros das marcas
recordes.
É evidente que o doping deve ser
decididamente combatido.
A Vila Olímpica, apesar das
naturais falhas humanas, não
deixa de ser protótipo de um
mundo melhor. Dizer o contrário,
seria negar os benefícios que as
práticas desportivas trazem. Os
desencontros que sempre ocorrem
onde atuam os homens existem
para ser corrigidos, ora! Lá se
respira a diferença.
Compartilham-se os sonhos dos
jovens de países desenvolvidos,
emergentes e subdesenvolvidos.
Trata-se de imagem emblemática
da globalização do Amor Fraterno
que há décadas defendemos e cuja
tese mandamos à Organização das
Nações Unidas (ONU), numa
publicação especial, por ela
divulgada nos seus seis idiomas
oficiais: francês, inglês, espanhol,
chinês, árabe e russo.
Esse cenário que convida à paz
reporta-nos ao Templo da Boa
Vontade, uma das Sete Maravilhas
de Brasília/DF, que diariamente
vivencia as Olimpíadas do Espírito.

Um pouco de história
Em 1896, o Rei Jorge I, da Grécia,
abria em Atenas a moderna fase
das Olimpíadas. O imperador
romano Teodósio I encerrara, em
393 da chamada Era Cristã, o
primeiro período dos famosos
jogos que imortalizaram Olímpia,
cidade situada na parte ocidental
da península do Peloponeso.
Considerou-os pagãos. Pelo espaço
de 1.500 anos a ideia ficou
adormecida, até que o Barão
Pierre de Coubertin, em 1892,
para uma nova época nos esportes,
iniciou as providências que, em
1894, levaram ao “Congresso pelo
restabelecimento dos Jogos
Olímpicos”, o que se deu em 1896
na milenar capital helênica.
Milhares de pessoas viram a
competição entre treze países em
nove modalidades: atletismo,
natação, ciclismo, luta,
halterofilismo, tênis, ginástica,
esgrima e tiro. Participaram 285
atletas. No princípio quase
ninguém acreditava na retomada
dos jogos. Em Paris, 1900, houve
a primeira participação das
mulheres: seis concorreram nas
provas de tênis. O Brasil ingressou
nas competições somente em 1920,
em Antuérpia, Bélgica. De lá
trouxe a sua primeira medalha de
ouro: Guilherme Paraense,
pistola automática, na prova de
tiro.
Conta a mitologia grega que da luta
entre Zeus e Cronos pela posse da
Terra nasceram os Jogos
Olímpicos, que ao longo de toda a
Antiguidade observaram caráter
religioso. Em 776 AD, fixaram-se
em Olímpia que, também de
quatro em quatro anos, promovia
uma “reunião de Paz,
Fraternidade, cooperação e
amizade entre os povos”. Sob a
mesma invocação, De Coubertin
resgatou aquelas empolgantes
disputas para os nossos dias. É dele

esta consideração que se tornou
conceito máximo das Olimpíadas:
“O importante não é vencer, mas
competir”.

Boas lembranças
Sempre amei os esportes. Meu pai,
Bruno Simões de Paiva (1911-
2000), gostava de nadar, remar e
fazer musculação. Era um touro.
Recordo-me de que, quando
menino, jogava descalço, com
meus colegas de infância, futebol
no chão de cimento (vejam só!) da
vila em que, por um bom tempo,
morei. Só de pensar, sinto calafrios
na espinha (risos). Os blocos eram
separados entre si com frestas
suficientes para quebrar os dedos
de qualquer um, à menor topada,
o que nunca aconteceu. Graças a
Deus! E depois há os que não
acreditam em milagres (risos). (...)
Nadei com meu pai e com o meu
primo Orlando, em Paquetá, na
Pedra de Guaratiba, Urca,
Copacabana, no Rio de Janeiro.
Com outros jovens, armava
arraiais para a festa de São João,
num terreno baldio. Também,
andei de bicicleta à beça. Contudo,
mais do que isso, apreciava ler e
preencher palavras cruzadas. Esta
era a minha paixão maior: a leitura,
costume desenvolvido pelo forte
incentivo do seu Bruno.
Bom, estamos aqui torcendo pelo
sucesso de nossos atletas. A eles
dedico este meu pensamento:
Todas as vitórias estão
decididamente ao nosso alcance
pela força do nosso próprio e
valoroso trabalho.

JOSÉ DE PAIVA NETTO

é jornalista, escritor e radialista.

Diretor-Presidente da Legião da

Boa Vontade - LBV

Site: www.boavontade.com / E-

mail: paivanetto@lbv.org.br

Campanhas Municipais chegam a reta final
Com a redução do tempo para as campanhas eleitorais desse ano pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a corrida dos candidatos a vereador e
prefeito em toda a nossa região está chegando na reta final. Estamos a
pouco mais de dez dias para as eleições municipais e o que se vê são os
postulantes aos cargos em disputa, correndo atrás dos eleitores, como um
faminto corre atrás de um prato de comida.

Com a crise econômica que o país enfrenta, cujos reflexos impactam
na vida de todo mundo, e a grande desmoralização da classe política, o
eleitor está arredio com relação às eleições que se aproximam. A expectativa
é que a abstenção e o número de votos brancos e nulos, superem a todos
os números de eleições passadas. Por isso, o candidato que conseguir passar
para o eleitor um pouco de credibilidade deve levar vantagem sobre os
seus opositores. A conferir!

Candeias
Em nosso município, pela primeira vez na história, teremos uma eleição
com apenas dois candidatos concorrendo à Prefeitura. Só prá lembrar, na
eleição passada (2012), tivemos oito candidatos a prefeito (Sargento
Francisco, Tonha Magalhães, Jair Cardoso, Carlos Martins, Sargento
Isidório, Cesar Miranda, Genival Santos e Nelson Testa), apesar de que
alguns não chegaram a ter nem 100 votos.

Agora a história é bem diferente. O eleitor terá que escolher apenas
entre Tonha Magalhães e Dr. Pitágoras, quem vai governar Candeias nos
próximos quatro anos.

As duas candidaturas são bem distintas. Vai ser o embate entre a
experiência e a juventude. O apoio do prefeito de Salvador, ACM Neto
(que apóia Tonha) e o apoio do governador Rui Costa (que está com
Pitágoras), mostrando claramente que os dois estão de olho nas eleições
de 2018, quando o governador Rui Costa tentará a reeleição e terá ACM
Neto como seu provável maior adversário.

A candidata Tonha Magalhães (DEM) foi prefeita por oito anos e
deputada federal por um mandato. Já o candidato Dr. Pitágoras (PP) foi o
vereador mais votado na eleição passada e fez oposição serrada ao prefeito
Sargento Francisco.

A verdade é que o eleitor de Candeias, apesar da decepção com os
políticos, tem se manifestado nas ruas apoiando um ou outro candidato,
mesmo com a desilusão dos últimos anos.

As cartas estão na mesa. Agora é esperar o dia 2 de outubro, comparecer
às urnas e votar.

Simões Filho
Eles já foram aliados históricos. Dinha foi vice-prefeito em uma das
administrações de Edson Almeida. Por sinal, um vice que tinha vez e voz.
Como em política tudo é possível, os velhos companheiros romperam e
cada um seguiu o seu caminho.

Dinha foi candidato na eleição seguinte e perdeu para Eduardo Alencar.
Agora, os dois vão para o confronto. Edson Almeida teve o seu nome
homologado na convenção do PT, em substituição ao seu irmão Neco
Almeida, que “desistiu” de última hora.

Já Dinha teve a sua candidatura homologada na convenção do PMDB.
O seu candidato a vice-prefeito é o empresário Sid da Email.

Correndo por fora, está o empresário Cesar Diesel, do PRB, que teve o
seu nome homologado na convenção da legenda.

Madre de Deus
Na bela e encantadora cidade ilha de Madre de Deus, a disputa pela
prefeitura será uma das mais acirradas dos últimos tempos. Três
candidatos tentarão conquistar a preferência do eleitor: o prefeito Jeferson
Andrade (DEM), candidato à reeleição; o ex-presidente da Câmara
Municipal, Dailton Filho (PSL) e o também ex-presidente da Câmara e
atual vereador, Adailton do Suape (PMDB).

Como o município é um dos menores da Região Metropolitana de
Salvador e tem o menor número de eleitores, a expectativa é que poucas
horas depois do pleito já se conheça o novo prefeito da cidade.

São Francisco do Conde
Detentor de uma das maiores rendas per capita da America Latina, o
município de São Francisco do Conde tem uma das Prefeituras mais
cobiçadas da Bahia.

Nas próximas eleições, três candidatos vão concorrer para administrar
os mais de R$ 40 milhões que o município recebe mensalmente. A disputa
será entre o atual prefeito, Evandro Almeida (PP), candidato à reeleição,
que tem Nem do Caípe como candidato a vice-prefeito; Alisson Valentim
(DEM), irmã da ex-prefeita Rilza Valentim, que faleceu em 2014, o seu
candidato a vice prefeito é Irmão do Pão; e o vereador Messias Antonio da
Silva (PMDB), um dos mais combativos da Câmara,  sendo seu candidato
a vice-prefeito, o pastor Hamilton.

São Sebastião do Passé
Três candidaturas com potencial de ganhar a eleição se apresentam no
município de São Sebastião do Passé. Segundo informações colhidas na
cidade, a disputa será entre a vereadora Maria Nilza da Mata Santana (PP),
com Gerson Portela compondo a chapa como candidato a vice-prefeito;
Dr. Breno Konrad Meira Moreira (PSD), atual vice-prefeito, que rompeu
com o prefeito Janser Mesquita, tendo na vice, Fábio Argolo; e Luciano
dos Reis Lago, do Democratas, com Getúlio Pacheco como seu
companheiro de chapa.

Camaçari
A eleição da cidade mais rica da Região Metropolitana está polarizada entre
o vereador Antônio Elinaldo Araújo da Silva (DEM) e o deputado federal
Luiz Carlos Caetano (PT). Foram registradas ainda as candidaturas de
Jailce Sobral de Andrade (PC do B) e Nilton César dos Santos (PSOL).

Antônio Elinaldo tem com compaheiro de chapa, o ex-prefeito José
Tude. Já Caetano tem como candidata a vice-prefeita D. Emanuelina.
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Caixa e Prefeitura entregam 960
unidades do MCMV em Simões Filho

Foto: Arquivo O Candeeiro

A Caixa Econômica Federal
(CEF) e a Prefeitura
Municipal de Simões Filho
(PMSF) entregaram no último
dia 05 de setembro, as 960
unidades do Residencial
Parque Bela Vista 1 e 2, na
localidade de Santo Antônio
do Rio das Pedras -
empreendimentos do
Programa Minha Casa Minha
Vida (MCMV), destinados à
famílias com renda de até R$
1,6 mil.

O evento contou com a
presença do Ministro das
Cidades, Bruno Araujo,
dirigentes da
Caixa Econômica Federal,
além do Prefeito Eduardo
Alencar e demais autoridades
municipais, estaduais e
federais.

As 960 unidades estão
divididas em dois prédios,             Fonte: Ascom/PMSF

Caixa Econômica disponibiliza
horário de atendimento extra
para servidores municipais

A Caixa Econômica Federal,
agência de Candeias está
disponibilizando horário de
atendimento extra para os
servidores municipais que
ainda não regularizaram a
situação bancária. Os
atendimentos acontecerão de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 10h e das 15h às 17h.

Mais de 3 mil cartões
deverão ser entregues pela
agência após a liberação da

conta para o pagamento de
salário. Para garantir o
atendimento, o servidor
deverá apresentar o
comprovante de residência
atual e documento com foto.
De acordo com a gerência da
Caixa, o atendimento extra
será feito exclusivamente para
o servidor municipal e ocorreu
por conta da demanda, em
virtude das últimas mudanças
na Prefeitura de Candeias.

SEMAN assina convênio com EBDA

Foi realizada no último dia 18 de agosto, na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, com o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Candeias, uma reunião alusiva a
renovação e ascensão da Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF).

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, no mesmo dia, assinou o convênio com
a Agência Estadual Baiana de Defesa Agropecuária da Bahia -
ADAB - para capacitação técnica do servidor para atuar na
Campanha Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre
Aftosa e Raiva Bovina.

Na oportunidade foi destravado o Termo de Adesão que
impedia há mais de um ano o fomento de  políticas públicas e
assistência técnica à agricultura familiar no Município.

Atletas simõesfilhenses
conquistam 09 medalhas
em Campeonato Nacional

Os atletas simõesfilhenses
Antônio Carlos de Assis
Junior e Josenilton
Santos da Paixão
conquistaram 09 (nove)
medalhas nos dias 03 e 04 de
setembro, no 48º
Campeonato Estadual Caixa
de Atletismo Master,
realizado no Conjunto
Desportivo Constâncio Vaz
Guimarães, em São Paulo.

Os atletas somaram 04
medalhas de ouro, nas
categorias de arremesso de

peso e lançamento de disco,
salto em distância e salto
triplo, 03 de prata no
lançamento do dardo, salto
em altura e 100 metros rasos
e mais 02 de bronze,
lançamento do martelete e
lançamento do martelo.

Em maio deste ano os
atletas já haviam conquistado
13 medalhas no Gram Prix
realizado em Porto Alegre,
ganhado destaque no cenário
nacional e internacional.

 Fonte: Ascom/PMSF

Escolas Estaduais promovem IV
Mostra de Talentos Estudantis

A IV Mostra de Talentos
Estudantis das Escolas
Estaduais de Simões Filho
aconteceu no último dia 06 de
setembro, em frente à Praça
da Bíblia, como forma de
valorização e descoberta dos
talentos que existem nas
unidades de ensino do
município.

No evento, os
estudantes das escolas
estaduais fizeram
apresentações das diversas

formas de manifestações
artísticas, como: dança,
música, teatro, literatura,
entre outros.
Vale lembrar, ainda, que o
evento promove a junção dos
projetos culturais que
acontecem periodicamente na
rede estadual de ensino como:
Festival Anual da Canção
Estudantil (FACE), Tempos
de Arte Literária (TAL), Artes
Visuais Estudantis (AVE) e
Dança Estudantil (DANCE).

Deputado José Carlos Aleluia defende limite para
reajuste de foro e taxas de terrenos da União

O deputado federal José
Carlos Aleluia (DEM-BA)

defende a limitação do
reajuste de foro e taxas de

ocupação de terrenos da
União pelo IGP-M, como
propõe a Medida Provisória
732/2016. Pelo índice
inflacionário, a correção
dessas receitas patrimoniais
fica limitada a 10,54% este
ano, ao invés do aumento
absurdo de até 500%, previsto
na nova legislação que tem
como base para a correção o
valor das Plantas de Valores
Genéricos (PVG) dos
municípios.

“É uma escorcha o
aumento previsto na nova
legislação e o governo do
presidente Temer
demonstrou sensatez ao                   Fonte e foto: Ascom/Dep. Aleluia

Deputado José Carlos Aleluia, do Democratas baiano

Artesão cria dois filhos sozinho e supera
desafio de ser pai e mãe ao mesmo tempo
O artesão Tiago Silva, 52 anos,
morador de Itinga, Lauro de
Freitas, enfrenta diariamente
o desafio de criar sozinho seus
dois filhos: Ezequiel, 11 anos
e Daniel, 9 anos. Tiago conta
que sua ex-mulher saiu de
casa e levou os filhos ainda
pequenos. “Ela achou que
deveria morar só, 3 meses
depois ela deixou os meninos
comigo. Eu como pai não ia
deixar eles à toa. Na época um
tinha 4 e o outro 3 anos”,
contou.

A partir daí a vida do
artesão mudou por completo,
pois tinha que desempenhar o
papel de pai e mãe ao mesmo
tempo, além de conciliar o
trabalho com as tarefas
domésticas. “Trabalhava
como operador de máquinas,
mas decidi abandonar as
obras para fazer artesanato
em casa e ficar mais perto dos
meninos. Trabalhava e
cuidava deles ao mesmo
tempo”.

Com dois filhos para
sustentar e sem emprego fixo,
Tiago viu sua rotina mudar e
as despesas aumentar. “Tinha
que levá-los para o colégio,
voltava, fazia comida e depois
ia trabalhar. Mas aí o tempo
passava, produzia menos e
ganhava menos”.

Ele conta que abriu mão de
muita coisa para criar os
pequenos. “Aos finais de
semana eu gostava de sair, de
jogar, mas depois dei
prioridade aos meus filhos.
Não podia deixá-los à toa. Me
dedico para dar a eles o estudo
que eu não tive”. Tiago, que
também passou por desafios
na infância quando perdeu a
mãe aos 4 anos de idade,
estudou só até o 6º ano do
fundamental.

Mas, apesar das lutas, ele
fala com orgulho e brilho nos
olhos da alegria em ser pai e
cuidar dos garotos. “Eles me
ensinaram a ter mais
responsabilidade, a viver
mais. Sei a maneira como
estou criando e educando eles,
com isso me sinto totalmente
feliz”.

Com todos esses desafios,
o pai relata que se sentiu mais
aliviado após conhecer a
Legião da Boa Vontade (LBV).
“Para mim a LBV chegou
numa boa hora, pois tenho
mais tempo para trabalhar e
melhorar a renda da casa”,
disse. A Instituição, que atua
em prol das famílias de baixa
renda há anos no Estado,
inaugurou no início de 2016
uma unidade social para
atender a comunidade de
Itinga.

No Centro Comunitário de
Assistência Social da

entidade, os meninos
participam do programa
Criança: Futuro no Presente!.
Por meio de oficinas
socioeducativas, recebem
acompanhamento social,
fardamento e alimentação.
“Depois da LBV estou
sentindo meus filhos muito
mais educados mais calmos,
porque veio uma ocupação a
mais para a mente deles. Lá
dentro eles aprendem e se
desenvolvem muito”, relata
Tiago.

“Meus filhos chegam em
casa sorridente, aprenderam a
ser mais cidadãos, passam
pelas pessoas dão um bom dia,
boa tarde. Isso me deixa
satisfeito”.

O pai afirma que faz
questão de estar presente em
todas as atividades
promovidas pela entidade. “A
gente tem o direito de ajudar
os educadores deles, saber

como está o comportamento,
por isso participo de todas as
reuniões de pais e nas horas
necessárias estou junto da
LBV”, garantiu.

“Faço meu artesanato em
casa e sustento minha família,
com essa crise a renda, que já
era pouca, diminuiu mais.
Agora estou conseguindo ter
mais tempo para trabalhar,
porque nossas crianças estão
na LBV. Faço minhas peças e
vou de porta em porta vender,
sem medo e sem vergonha de
nada”, disse.

Ser pai para Tiago é uma
realização. “Me sinto feliz! A
gente deve estar sempre perto
dos nossos filhos, manter
nossa responsabilidade de pai
e de mãe e dar muito amor a
eles”, declarou cheio de
emoção o artesão Tiago Silva.

Texto e Foto:

Tatiane Oliveira - Ascom LBV

propor na MP 732 este ajuste
na regulamentação, adotando
um índice inflacionário”,
comenta Aleluia, membro da
comissão mista que votou o
parecer da Medida Provisória
no último dia 31 de agosto. De
acordo como parlamentar,
somente na Bahia, que tem
aproximadamente 1.183
quilômetros de litoral, sendo
o estado com maior faixa
costeira no país, haveria
cidades cujos imóveis
sofreriam aumentos na ordem
de 500% no valor da cobrança
de foro e taxas de ocupação de
terrenos da União.

cada um com 480 unidades e
contam com área privativa,
divididos em 02 quartos,
circulação, sala, banheiro,
cozinha e área de serviço, com
piso cerâmico em todos os
ambientes, além de louças
sanitárias que atendem às

exigências de qualidade do
Programa.

Os empreendimentos
também são equipados com
infraestrutura completa,
meio-fio, pavimentação
asfáltica, redes de água
potável, esgotamento

sanitário com tratamento,
energia elétrica e iluminação
pública. Dispõem, ainda,
rampas que possibilitam a
acessibilidade, depósito de
lixo, área social, de lazer e
quiosque.

Pagamento da última parcela do
Defeso Inverno em SFC foi em agosto

O município de São Francisco do Conde realizou o pagamento
da última parcela do Defeso Inverno no mês de agosto, em data
ainda a ser divulgada. O Defeso é pago aos pescadores e
marisqueiras de acordo com a Lei Municipal nº 388/2015, que
dispõe sobre a concessão de benefício ao pescador profissional
que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal, durante
o período de defeso.
Ao todo foram 442 profissionais cadastrados para receber o
benefício, e aptos a receber foram 422. Segundo Ana Izabel
Cardoso, da Gerência de Pesca do município, “vale ressaltar
que São Francisco do Conde é o único município do Brasil
que realiza o pagamento do Defeso Inverno, que é um
benefício municipal”.

RÁPIDAS

“Decidi trabalhar em casa para ficar mais perto dos meus filhos”, diz Tiago

Centenas de famílias foram beneficiadas pelo MCMV em Simões Filho
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Bahia lança primeira cantora sertaneja
Dona de uma voz marcante e
inconfundível, a cantora e
compositora Vitoria Moura já
carimba hits de sucesso na
música Sertaneja.  A Jovem de
22 anos natural de Salvador
canta desde criança no coral
louvor da igreja evangélica
freqüentada por sua família.
Por muitos anos Vitoria
cantou com sua irmã Aslâine
Moura, (in memorian) em um
grupo de música gospel,
fazendo shows por todo o
estado da Bahia.

Da música gospel foi
extraída seus melhores
arranjos musicais e claves de
voz que fazem de Vitória uma
cantora com um talento
musical inestimável.

Em 2015 Vitória
abandonou a escola de
arquitetura da UFBA para se
dedicar a carreira artística, e
por meses fez do estúdio sua
segunda casa, estudando e
colocando a voz em
composições inéditas para seu
mais novo projeto de vida.

No primeiro semestre de
2016 Vitoria lançou seu
primeiro DVD com canções

Vitória trocou a música
Gospel pela Sertaneja

A Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC, através
do Programa de Apoio
Financeiro ao Universitário
Sanfranciscano –
PROUNIFAS, publicou a
relação de estudantes aptos a
utilizarem o Serviço de
Transporte Universitário no
semestre acadêmico de
2016.2.

O Serviço de Transporte
atende aos universitários e
também aos estudantes de
pós-graduação e cursos
técnicos. Atualmente, o
transporte possui 23 roteiros,
além de ônibus de translado
para os moradores dos bairros
distantes da sede. Esse
benefício garante a ida e
retorno dos moradores de São
Francisco do Conde que
estudam em instituições de
ensino nas cidades vizinhas.

Fonte: AGECOM/PMSFC
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Por Taline Lessa

Seletiva Comunicação

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.
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Fernando
Alcoforado faz
palestra e lança livro
sobre revoluções que
mudaram o mundo

Professor Fernando Alcoforado

“As grandes revoluções
científicas, econômicas e
sociais que mudaram o
mundo” é o título do livro que
o engenheiro e professor
Fernando Alcoforado lançou
no último dia 15 de setembro,
na sede do Instituto
Geográfico e Histórico da
Bahia, na praça da Piedade,
em Salvador. 

Antes da sessão de
autógrafos, o autor proferiu
uma palestra falando sobre a
composição da obra. “A
Revolução é uma mudança ou
transformação radical em
relação ao passado, que pode
ocorrer em distintos âmbitos
(científico, econômico, social,
etc.). Essas revoluções
resultam como consequencia
da evolução conjunta de
processos científicos,
econômicos e sociais. Pode-se
afirmar que existem,
portanto, três grandes tipos de
revoluções que mudaram o
mundo: 1) científica; 2)
econômica; e, 3) social”.
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Largo do Triângulo, 31 - Candeias-Ba

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO,
PISOS, AZULEJOS, FERRAMENTAS

E MATERIAL HIDRÁULICO
PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO

ELIZEU MATERIAL
PARA CONSTRUÇÃO

 Fone: (71) 3601-2680

autorais como: “A Proposta”,
“Além do Fim”, “Chopp
Derramado” e releitura de
grandes artistas da musica
sertaneja como Paula
Fernandes, Maiara e Maraiza,
Marilia Mendonça, Simone e
Simaria entre outros que
fazem a cabeça do público
sertanejo.

Vitória busca atualmente
ganhar um lugar todo especial
no cenário da musica baiana,
sendo a pioneira e cantar
música sertaneja uma vez que
o ritmo é fortemente
apresentado por homens na
Bahia. “Esse já é um sonho
antigo, que guardo no
coração, cantar música
sertaneja de raiz na terrinha
maravilhosa”, revela Vitória.

A música de trabalho
adotada pela cantora é “A
Proposta”, música que vem
agradando todos aqueles que
escutam. Nas redes sociais já
são contabilizados centenas
acessos diários.  Vitoria segue
se apresentando em festas
privativas, como bailes de
formatura, casamentos e
eventos corporativos.

Show em Simões Filho
No último dia 18 de

setembro, a Praça da Bíblia
em Simões Filho, foi palco do
show de lançamento da
cantora “Vitória Moura”. Na
Ocasião, Vitória mostrou todo
o seu romantismo, gravado
em seu primeiro CD  que
acaba de sair do formo
intitulado “A Proposta”.

Na ocasião, o público
curtiu o melhor do sertanejo
baiano e todo romantismo da
banda. O lançamento contou
também com participações
especiais de Ariany Azevedo,
Rodrigo Byssan e Amanda
Lorrane.

Divulgação

Divulgação
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Emenda de Aleluia quebra monopólio da
presidência em Conselho Superior de Cinema

Deputado Aleluia (DEM) quer mudar as regras atuais

O deputado federal José
Carlos Aleluia (DEM-BA) está
quebrando o poder
monocrático do presidente da
República de indicar os cinco
representantes da indústria
cinematográfica e
videofonográfica para o
Conselho Superior de Cinema.
Emenda do parlamentar
baiano que democratiza as
indicações, dando o direito à
Câmara Federal de propor
dois nomes, ao Senado outros
dois e à Presidência apenas
um, foi acolhida pela relatora
da Medida Provisória 728/
2016, a deputada Mara
Gabrilli (PSDB-SP), no último

dia 10 de agosto. Agora o
parecer segue para votação no
plenário.

A iniciativa de Aleluia
muda as regras atuais, nas
quais cabe ao presidente da
República indicar por decreto
cinco membros do Conselho
Superior de Cinema que, em
tese, representam o setor
cinematográfico no país. “A
emenda que apresentei à MP
728/16 e que foi acatada pela
relatora Mara Gabrilli (PSDB-
SP) quebra o monopólio da
escolha, permitindo que
quatro das cinco vagas
disponíveis sejam indicadas
por Câmara e Senado, onde

todos partidos estão
representados”, explica o
deputado baiano.

Para Aleluia, se aprovado
o parecer da deputada Mara
Gabrilli que acolheu sua
emenda, haverá maior
democracia na formulação de
políticas culturais para o
setor. “Sabemos que governos
anteriores usaram a Cultura
como um cabide de empregos
e de benefícios para grupos
ligados ao PT e ancorados na
verba do Estado brasileiro.
Queremos impedir que isso se
repita”.

O Conselho Superior de
Cinema define a política
nacional de cinema, aprova
políticas e diretrizes gerais
para o desenvolvimento da
indústria nacional com vistas
a promover sua
a u t o s s u s t e n t a b i l i d a d e ,
estimula a presença do
conteúdo brasileiro nos
diversos segmentos de
mercado e estabelece a
distribuição da contribuição
(Condecine) ao
desenvolvimento da indústria
cinematográfica  para cada
destinação prevista em lei.

Fonte e Foto: Ascom Dep. Aleluia

Candeias ultrapassa meta
do IDEB para 4º e 5º ano
A educação do município de
Candeias ultrapassou a meta
do MEC segundo os dados
divulgados pelo Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb)
relacionados ao ano de 2015.
No ano de 2013 o município
alcançou o índice de 3.6,
mas abaixo da meta do IDEB
que era de 4.0. Dois anos
depois Candeias conseguiu
elevar esse número para 4.4
ultrapassando a meta que
era de 4.3. “Nós investimos
muito em educação durante
todo esse período com
qualificação dos professores,
material didático,
imobiliário, reformamos
dezenas de escolas, além de
ofertar uma merenda escolar
de qualidade. Tudo isso
reflete na qualidade de
ensino e no aprendizado das
crianças”, afirmou o
prefeito, Francisco Silva.

No índice que mede o
desempenho do 8º e 9ª ano
o município de Candeias

cresceu de 2.4 de 2013, para
2.9 em 2015. O IDEB foi
criado pelo Inep em 2007 e
representa a iniciativa
pioneira de reunir em um só
indicador, dois conceitos
igualmente importantes
para a qualidade da
educação: fluxo escolar e
médias de desempenho nas
avaliações. O índice
agrega ao enfoque
pedagógico dos resultados
das avaliações em larga
escala do Inep a
possibilidade de resultados
sintéticos, facilmente
assimiláveis, e que
permitem traçar metas de
qualidade educacional para
os sistemas. O indicador é
calculado a partir dos dados
sobre aprovação escolar,
obtidos no Censo Escolar, e
médias de desempenho nas
avaliações do Inep, o Saeb –
para as unidades da
federação e para o país, e a
Prova Brasil – para os
municípios.

Pesquisa aponta que  Simões
Filho não é mais a cidade
mais violenta do Brasil
No último dia 24 de agosto,
foi divulgado pela imprensa
de todo o país, o Mapa da
Violência 2016, resultado da
pesquisa do professor e
sociólogo Julio Jacobo
Waiselfisz, diretor de
pesquisa do Instituto
Sangari e coordenador da
Área de Estudos sobre
Violência da Faculdade
Latino-americana de
Ciências Sociais (FLACSO).

O pesquisador detalha os
homicídios cometidos por
armas de fogo no país, além
de apresentar a relação dos
150 municípios com mais de
10mil habitantes, com
maiores taxas médias de
ocorrências no período de
2012 a 2014.

Em primeiro lugar no
ranking, está o município de
Mata de São João, na Bahia,
seguido de Murici e Satuba,
em Alagoas. A pesquisa

aponta a queda de Simões
Filho, que aparece em oitava
colocação.

Na última semana, a
Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia
(SSP) divulgou através do
portal do Programa Pacto
Pela Vida, o balanço
comparativo sobre os
registros de criminalidade
da Região Integrada de
Segurança Pública (RISP) e
Simões Filho foi apontada
com redução de 42,9%
comparada ao mesmo
período do ano passado.

Esses dados são reflexos
do trabalho realizado em
conjunto pelos órgãos
públicos: Prefeitura,
Rondesp, Polícia Civil e
Militar, além da população
simõesfilhense, principal
parceira no combate ao
delito.

Ascom/PMSF

Uma reunião entre os
representantes da Prefeitura
de São Francisco do Conde
e os técnicos da Embasa, que
aconteceu no último 23 de
agosto, teve como objetivo
alinhar o início das obras
que vão garantir a melhoria
no abastecimento de água
em São Francisco do Conde.
A obra vai do portal da
cidade até o reservatório da
Embasa, que fica no Alto da
Bela Vista.

O município já fez a
adução (operação que
consiste em derivar e
conduzir a água na rede de
distribuição) para ampliação
da rede de abastecimento de
Candeias até a sede do
município franciscano. A
obra é uma parceria entre a
Embasa, a Prefeitura de São
Francisco do Conde e o
Governo do Estado da Bahia,
que vai trazer para São
Francisco do Conde a
primeira etapa dessa obra,
que vai garantir a melhoria
do abastecimento de água.

Durante o processo de
ampliação vão ser feitas

muitas interferências na via
principal de acesso da
cidade. A Prefeitura vai
auxiliar o trabalho da
Embasa através do
Departamento de Trânsito e
da fiscalização e
acompanhamento da obra.

Com a conclusão da obra,
a rede será ampliada em
mais de 100%. Hoje, a rede
do município é de apenas
250mm e a cidade ganhará
uma rede em paralelo de
mais 400mm, que vai
melhorar o fornecimento de
água. Essa é a primeira parte
do projeto. As demais partes
incluem a construção de
reservatórios no Monte
Recôncavo e em Candeias
que vão garantir água para
todos os bairros do entorno
de Caípe, Jabequara,
Colmonte, Santo Estevão e
outros.

A etapa da obra que
entrará em execução será do
portal até o reservatório e
deve começar a acontecer na
segunda-feira, dia 29 de
agosto. A previsão de
conclusão é de 60 dias.

CARTA ABERTA DA KIZOOMBA MAIONGA 2016

Caminhada com a Bandeira de Kitembu

Umenekenu,
Nós, angoleiros, candomblezeiros, educadores, estudantes,

crianças, anciãos, povo organizado, militantes sociais, múlui
mulunduri Kitembu (guerreir@s herdeir@s do Tempo). Estivemos
reunid@s entre os dias 6 a 11 de agosto de 2016, na Comunidade
Caxuté, onde estiramos nossas rixisa(s) (esteiras) entorno das raízes
e nsabas (folhas) da frondosa Gameleira Branca e em meio ao sopro
dos ventos que movem os dendezeiros, com jamberesu (rituais
litúrgicos) e ngorosi (rezas/cantos) debatemos, construímos,
compartilhamos e giramos saberes sobre educação, diáspora, política,
memória e ancestralidade na produção de conhecimentos, das
comunidades tradicionais de matriz africana Bantu. Essas sabedorias
cruzaram o atlântico “diasporicamente” há séculos atrás se juntando
à conhecimentos nativos do novo mundo.

Durante nossa minangu (jornada), zuela(mos) (falamos) sobre a
necessidade do nosso povo seguir fortalecendo o mutuê (cabeçae
kufringala (resistir) à toda e qualquer tentativa de violência, que a
ganância e a opressão capitalista, impõem sob nossos corpos e sob a
ucnbámba (sabedoria) partilhada por noss@s mais velh@s pois, só
com mobilização combateremos toda kizila e misúnda
(monstruosidade) que extermina a juventude negra, destrói os bens
naturais, usurpa nossas comunidades, viola nossa liberdade de culto
e elimina toda forma de vida que resiste à lógica colonizadora.

Diante disso nos comprometemos a mbanzu (cuidar): das nossas
crianças, jimbúndu (sementes) e do uvariue (bens que a natureza
produz), pois, sem está não existem nkisi, encantado, orixá, vodum,
caboclo, menha (água), nem kudia (comida). Também identificamos
que por meio da defesa do nosso território r’kanfla (lugar de luta –
nzo/casa) teremos condições de nos conectar com @s Jinkisi
(ancestrais) para circular o nguzu (energia de vida) que nossos
antepassados tanto batalharam para nos transmitir.

Para isso, lançamos mão da pedagogia do terreiro, desenvolvida
pela sacerdotisa mam´etu Kafurengá, que tem como principal
estratégia contribuir para a construção de uma educação libertadora
nos ensinando a kubalumuka (erguer-se /levantar-se) alicerçado na
cosmovisão Bantu, a partir da práxis do ubuntu (ser junt@s) para
que possamos assim, construir mbamba (unidade) entre nossa
ribandela (irmandade) e tecer uma solidariedade entre os povos
possibilitando finalmente Kukúla (libertar) @s oprimid@s do mundo.

Que o ciclo da maionga (banho sagrado), possibilite nosso
empoderamento e permita que a partir da regência do Soba Kitembu
(Rei Kitembu) possamos, hastear sua kupukumuna (bandeira) e, nos
dê força para construirmos o (ukaielu) bem viver “rodeado” de uma
imensa úmonhi (fartura) de saberes e sabores para que possamos
desfrutar de kibúku (felicidade).

Sakidila! Nguzu!

Rui  anuncia extensão do VLT para a região metropolitana

Para dar continuidade às
grandes obras de mobilidade
urbana realizadas pelo Gover-
no do Estado, o próximo pas-
so será a implantação do VLT.
No último dia  9 de setembro,
o governador Rui Costa anun-

ciou que a segunda etapa de
implantação desse sistema se
estenderá à Região Metropo-
litana de Salvador (RMS).
“Nessa segunda etapa, que já
estará incluída na licitação do
VLT, iremos requalificar a li-

nha férrea já existente nos
municípios da região metro-
politana. Com isso, vamos fa-
cilitar a mobilidade das pesso-
as, colocando a Bahia entre os
estados mais modernos e de
melhor infraestrutura. Este
avanço aumenta o nosso po-
der de atração para novas
empresas e novos investimen-
tos, o que significa mais em-
pregos”, destacou.

O anúncio foi feito du-
rante visita às intervenções do
Anel Viário de Candeias, que
cria uma nova ligação entre a
BA-522 e BR-324 e está com
60% das obras concluídas. Os
veículos pesados, principal-
mente os que saem ou chegam
à Refinaria Landulfo Alves, se-
rão os principais usuários da

Fonte: SECOM / Foto: Camila Souza GOVBA

Governador Rui Costa visita às obras do Anel
Viário de Candeias  (Ligação da BA 552 à BR 324)
e anuncia que o VLT vai beneficiar o município

nova via. A expectativa é que,
quando inaugurado, cerca de
780 veículos pesados por dia
trafeguem pelo local. O novo
anel viário em Candeias rece-
beu investimentos na ordem
de R$ 30 milhões e atenderá
cerca de 175 mil moradores,
também de outras cidades,
como Madre de Deus e São
Francisco do Conde.

O trecho do anel viário
tem mais de 13 quilômetros de
extensão e começa no Viadu-
to Via Maré, na BR-324, de-
pois cruza a BA-522 e termi-
na na rodovia BA-523, próxi-
mo ao Trevo de Madre de
Deus e São Francisco do Con-
de, nas imediações do Hospi-
tal de Medicina Humana de
Candeias.

O anel viário de Candeias está quase pronto

Foto: Rede Social

Fanfarras brilharam no desfile

de 7 de Setembro em S. Filho

A Prefeitura Municipal de
Simões Filho, através da
Secretaria Municipal de
Educação, realizou na manhã
do último dia 07, o desfile
cívico em comemoração a
Independência do Brasil, que
aconteceu no dia 7 de
setembro de 1822, às margens
do rio Ipiranga, em São Paulo.

O evento reúne as escolas
do município em 12 pólos,
intercalados por fanfarras
como a Integração da Bahia,
Autônoma de Simões Filho e
Reitor Miguel Calmon, além
das fanfarras convidadas das
cidades vizinhas.

Durante o desfile, a
Secretaria Municipal de
Educação (SEMED), que
promove anualmente um
concurso de criação do slogan
e logotipo (frase e desenho)
com os alunos do 1º ao 9º ano,
premiou o do aluno Darlan

O aluno Darlan dos
Santos Valentim, 11 anos,
5º ano matutino da
Escola Municipal Aratú,
foi agraciado  com um
tablet

O 7 de Setembro de S F
teve grande partcipação

O grupo de ciclistas Simões
Filho Bike Club em parceria
com o Serviço Social da
Indústria e Federação das
Indústrias do Estado da Bahia
(SESI/FIEB), realizou no
último dia 28 de agosto, a
primeira edição do Projeto
“Vamos de Bike” em
comemoração ao Dia Nacional
do Ciclista, com programação
recreativa e lazer para toda a
família.

O evento foi realizado no
SESI Simões Filho e contou
com a participação de diversos
grupos de ciclismo da região
metropolitana, capital e
também do interior.

Além das atividades
voltadas para atletas
profissionais, a programação
abriu espaço para os iniciantes
e aqueles que qizeram aprender
a pedalar com a Escola Bike
Anjo, com o mini circuito para
crianças, exposição de troféus
dos atletas, palestras
educativas, espaço bem estar e
muito mais.

Durante o evento que
contou com atrações musicais
e sorteio de brindes, os
organizadores promoveram
um passeio ciclístico que teve
um circuito de 10 km pela
cidade.

Dia do ciclista foi
comemorado em SF

dos Santos Valentim, 11 anos,
5º ano matutino da Escola
Municipal Aratú com um
tablet.

Participaram do ato cívico,
estudantes, o Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), Polícia
Militar, instituições não
governamentais como os
grupos de apoio aos idosos,
surdos e deficientes físicos,
além do prefeito Eduardo
Alencar, secretários,
vereadores e a população que
abrilhanta ainda mais o
evento com uma verdadeira
demonstração de respeito e
patriotismo à data que marca
a Independência do Brasil.

Abastecimento de água de SFC será

ampliado em mais de 100% em
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Fiol é incluída em programa de
prioridade do governo federal

Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, em Tanhaçu, no sudoeste da Bahia

Texto: Raul Rodrigues

Foto: Elói Corrêa/GOVBA

O modelo de negócio discuti-
do pelo Governo do Estado
junto aos investidores chine-
ses e ao governo federal para
a continuidade da construção
da Ferrovia Oeste Leste (Fiol)
foi aprovado. A obra agora é
uma das prioridades do Pro-
grama de Parcerias de Inves-
timento (PPI), do qual os téc-
nicos entenderam ser viável a
concessão do projeto, que ti-
nha as obras realizadas pela
Valec, mas que está paralisa-
do.

Além de atender aos requi-
sitos impostos pelo governo
federal, o modelo foi discuti-
do em março, pelo governador

Rui Costa, em uma missão na
China, e aprovado também
pela China Railway
Engeneering Group n.10 (Crec
10). “Recentemente, tivemos
uma negociação em Xangai,
que identificou o caminho de
uma licitação para a
subconcessão da Fiol e, em
paralelo, para que se acelere a
implantação do Porto Sul”,
explica o secretário da Casa
Civil, Bruno Dauster.

Dauster acrescenta que
outros dois modelos foram
descartados. Um deles trans-
formaria o investimento pri-
vado em direito de passagem
de carga na ferrovia, mas os

chineses acharam que ele não
oferecia segurança jurídica
suficiente. O outro modelo se
baseava na criação de uma
empresa binacional entre a
Crec 10 e a Valec.

“Mas identificou-se que
havia resistência do ponto de
vista do governo federal. En-
tão, o Governo da Bahia fez
uma proposta à Crec 10 para
que se fizesse uma licitação da
subconcessão por um período
de 30 anos, por exemplo, com
a obrigação de fazer um inves-
timento e depois a exploração
dessa subconcessão para ha-
ver o retorno”, afirma o secre-
tário.

Viabilidade econômica
Bruno destaca que todo

projeto precisa ter viabilidade
econômica. “O projeto do Por-
to Sul e da Fiol tem
sustentabilidade econômica,
pela possibilidade da exporta-
ção de 18 milhões de tonela-
das de minério de ferro da
Bamin, na região de Caetité, e
outras toneladas da região de
Brumado, além da exportação
de grãos da região do Oeste da
Bahia”. Segundo o secretário,
há um protocolo de intenções
assinado com os produtores
de grãos do Oeste para a utili-
zação da Fiol e do Porto Sul
para as exportações.

“Com a viabilidade econô-
mica proporcionada pelo mi-
nério de ferro e pelos grãos do
Oeste, além da segurança da
licitação de uma
subconcessão, se reúnem as
condições pela parte do gover-
no federal para a ferrovia e
pela parte do Estado para o
porto, para que isso se conso-
lide”, afirma Dauster.

O secretário destaca que “o
próximo passo será receber
em outubro uma missão com
a presença do vice-presidente
da Crec 10, aqui na Bahia e em
Brasília, para apresentar uma
proposta de modelagem e ter-
mos então a própria licitação.
A partir daí, teremos o início
das obras do Porto Sul e a con-
tinuação da Fiol, que poderá
ser o início da Transoceânica,
que vai ligar o Atlântico ao
Pacífico”.

SECULT está com inscrições
abertas para projetos
culturais pelo Fundo de
Cultura Municipal
A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal de
Cultura – SECULT (com o
Fundo Municipal de Cultura),
lançou edital para seleção de
projetos culturais, a fim de
fomentar, promover e
difundir a produção artístico-
cultural no âmbito municipal.
Interessados poderam se

inscrever até 01 de setembro,
gratuitamente, na SECULT,
localizada na Rua do Espírito
Santo, s/n.

Serão contemplados até 20
projetos culturais
desempenhados por mestres,
grupos culturais e instituições
que visem o fortalecimento
das manifestações
tradicionais populares

voltadas à preservação,
circulação, difusão e registro
da atividade cultural existente
no município de São
Francisco do Conde.

Serão concedidos
incentivos de até 100% do
valor de cada projeto
selecionado, que tenham por
finalidade a realização de um
produto cultural na cidade,
em uma das seguintes
linguagens artístico-culturais:
artes visuais; artes cênicas;
música; dança; tradição ou
folclore; livro, leitura e
literatura; audiovisual;
patrimônio cultural; capoeira;
cultura afro-brasileira;
políticas e gestão cultural.

As propostas de projeto
serão avaliadas de acordo com
os seguintes critérios: valor
cultural; consonância com as
políticas municipais de
cultura; qualificação do
proponente e/ou da equipe
executora do projeto; além de
viabilidade e qualidade
técnica do projeto. O valor
limite de apoio por proposta
será de até R$ 25.000,00.

As inscrições dos projetos
culturais se darão por meio de
preenchimento do Formulário
de Apresentação de Projetos
Culturais junto com a Planilha
Financeira, em 03 (três) vias,
devidamente preenchida e
assinada.

 “Conselho Tutelar e o Sistema de Garantia de
Direitos” foi tema de palestra na Câmara de SFC

Restaurante  O BRASEIRO

*PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS *MASSAS
*SALADAS *SUCOS  *SOBREMESAS

Rua 13 de Maio, 1º Andar - Esquina com a rua Santo AntônioFone: (71) 3601-0687 - Candeias-Ba.

A melhor comida
a    Quilo da

nossa região

Em São Francisco do Conde,
o Conselho Tutelar do
município realizou um fórum,
cujo tema foi: Conselho
Tutelar e o Sistema de
Garantia de Direitos. O evento
aconteceu no auditório da
Câmara de Vereadores, no dia
24 de agosto.

O Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do
Adolescente constitui-se na
articulação e integração das
instâncias públicas
governamentais e da
sociedade civil na aplicação de
instrumentos normativos e no
funcionamento dos
mecanismos de promoção,
defesa e controle para a
efetivação dos direitos da
criança e do adolescente, nos
níveis Federal, Estadual,
Distrital e Municipal.

Compreendem este Sistema,
prioritariamente, os seguintes
eixos:

Eixo da Defesa dos
Direitos Humanos: os órgãos
públicos judiciais; ministério
público, especialmente as
promotorias de justiça, as
procuradorias gerais de
justiça; defensorias públicas;
advocacia geral da união e as

procuradorias gerais dos
estados; polícias; conselhos
tutelares; ouvidorias e
entidades de defesa de
direitos humanos incumbidas
de prestar proteção jurídico-
social.

Eixo da Promoção dos
Direitos: a política de
atendimento dos direitos
humanos de crianças e
adolescentes se
operacionaliza através de três
tipos de programas, serviços e
ações públicas: 1) serviços e
programas das políticas
públicas, especialmente das
políticas sociais, afetos aos
fins da política de
atendimento dos direitos
humanos de crianças e
adolescentes; 2) serviços e
programas de execução de
medidas de proteção de

direitos humanos e; 3)
serviços e programas de
execução de medidas
socioeducativas e
assemelhadas.

Eixo do Controle e
Efetivação dos Direitos:
realizado através de instâncias
públicas colegiadas próprias,
tais como: conselhos dos
direitos de crianças e
adolescentes; conselhos
setoriais de formulação e
controle de políticas públicas;
e os órgãos e os poderes de
controle interno e externo
definidos na Constituição
Federal. Além disso, de forma
geral, o controle social é
exercido soberanamente pela
sociedade civil, através das
suas organizações e
articulações representativas.

Este é o prédio suntuoso
da Câmara Municipal de
São Francisco do Conde

Fonte: AGECOM/PMSFC

Despreparo dos candidatos - A Constituição Federal
garante ao cidadão o direito de disputar qualquer cargo eletivo,
desde que preencha os requesitos estabelecidos em Lei. O
desejo de representar o povo na Câmara de Vereadores de
Candeias é o sonho de  259 candidatos. Entretanto, pleitear
um cargo deste nível, requer um conhecimento prévio das leis
e, necessariamente, saber qual o papel do edil no Legislativo
Municipal.

Existem candidatos, que por desconhecimento prometem
(se eleito) realizar obras e implantar serviços. De um modo
geral, é gritante o despreparo dos postulantes, principalmente,
os “marinheiros de primeira viagem”. É notório, que o vereador
tem poderes limitados, e depende do apoio Executivo para
desenvolver um bom trabalho. Prometer o que não pode
cumprir, é propaganda enganosa.

Os encostos resistirão -  Os inconformados com o
impeachment da presidente Dilma Rousseff, tem promovido
desordem em algumas cidades do país. Queima de pneus em
vias públicas, pichações, quebra de vidraças, agressões e
insultos, e outras arruaças, foram a forma de expressar a revolta
contra um processo legal,  que afastou a presidente por crime
de responsabilidade, conforme o artigo 85 da Constituição
Federal. A exorcização do Partido do Irabalhadores do poder,
será longa e dolorosa.Os encostos resistirão.

R$ 900 milhões - Desde que assumiu a prefeitura de
Candeias, em junho de 2012, a administração do prefeito
Sargento Francisco já arrecadou cerca de R$ 900 milhões. Para
se chegar a esse montante, baste fazer uma simples conta de
multiplicação. Em média, a arrecadação mensal do município
ficou em torno dos R$ 20 milhões, que multiplicando pelos 48
meses que o prefeito está a frente do executivo municipal,
chega-se a mensuração desse valor. O cidadão candeiense, que
mantém a máquina administrativa através do pagamento de
tributos, está perplexo e pergunta: onde foi parar esse dinheiro?

Fraude bolsa Família - Os beneficiários da bolsa família em
Candeias, devem colocar as barbas de molho. Em breve, o
Governo Federal irá fazer um levantamento para verificar a
verdadeira situação financeira das pessoas que recebem o
benefício em todo o país. Inicialmente, haverá o cruzamento
do número do CPF de todos os membros da família.

As denúncias de fraude ocorrem desde a implantação do
programa, mas para não perder votos em eleições, o governo
anterior fazia vistas grossas. Segundo estudo preliminar, existe
cerca de 10 milhões de pessoas em situação irregular, que
recebem o bolsa família.  Em todo o Brasil, cerca de 50 milhões
são beneficiadas pelo programa

PT enfraquecido - Depois do envolvimento no caso do
mensalão,  do petrolão, da fraude no crédito consignados e nos
fundos de pensão, dos indícios do envolvimento do ex
presidente Luiz Inácio Lula da Silva em atos ilícitos, do
impeachment da presidente Dilma Rousseff, entre outros fatos,
o partido dos trabalhadores - PT está enfraquecido nas eleições
deste ano. Em vários municípios brasileiros, houve uma
redução drástica no número de candidatos. A credibilidade do
partido está em baixa e existem postulantes que nem usam a
Estrela Vermelha, outrora vista com orgulho.

Administração reprovada - Grande parte da população de
Candeias reprova a administração do prefeito Sargento
Francisco. A esperança, que surgiu em junho de 2012 quando
o gestor tomou posse no Executivo Municipal, decorrente do
afastamento da ex-prefeita Maria Maia, durou pouco. A
população  ficou entusiasmada com as obras emergenciais, que
duraram seis meses, e consequentemente o levaram a reeleição.
Atualmente, o clima de descontentamento é geral. A
administração do prefeito deixará a prefeitura de cabeça baixa,
e certamente, não haverá saudade.

Surpresa - Qual será a grande surpresa nas eleições
municipais  em 2016 para a Câmara de Vereadores de Candeias?
Essa é a pergunta que não quer calar, pois é fato notório que
em todo pleito eletivo um desconhecido consegue se eleger a
vereador. Nomes sem chance de sucesso ocuparam uma cadeira
na Câmara de Vereadores. Surpresas aconteceram nas eleições
de 2012, 2008, 2004, 2000, 1996 e 1992. O trabalho na surdina
surpreende e supera os altos investimento em marketing.

A Força dos distritos - Nas eleições de 2012, os distritos do
município de Candeias se rebelaram e elegeram seus
representantes. Nomes que não apareciam  no staff eleitoral,
desbancaram caciques da política local e chegaram ao poder.
Passagem dos Teixeira, Passé, Caroba e os distritos que
margeiam a BR 324, mostraram a sua força  e deixaram muitos
analistas políticos desnorteados.  Políticos experientes afirmam
que esse fenômeno  não vai se repetir em 2016 mas, na política,
tudo pode acontecer.

A dança das cadeiras na Câmara Municipal- As cartas
da disputa eleitoral já estão na mesa. Candidatos fazem de tudo
para se eleger: Carretas, passeatas, carros de som, distribuição
de santinhos, corpo a corpo e visitação a residências fazem parte
do jogo. Na Câmara municipal, especula-se que dos atuais
quinze vereadores que tentam a reeleição, apenas 50% terão
êxito. A expectativa  no meio político é grande e até apostas
estão sendo feitas. Os vereadores  que renovarão o mandato é
um incógnita e o jogo só termina quando o juiz apita. O grande
final desta disputa será no dia 02 de outubro.

Erro Tipo 1 - As pesquisas eleitorais não dão certeza absoluta
de vitória. Candidatos que cantam de galo antes do tempo,
podem ter uma grande surpresa. Um fato novo pode ocorrer e
mudar todo o cenário político. Numa pesquisa eleitoral, pode
acontecer o erro do tipo I, que consiste em analisar  hipóteses.
Em outras palavras, comete-se um erro do tipo I quando se
chega a um resultado que tem significância estatística, quando
na verdade ele aconteceu por acaso. Este erro,  por isso também
chamado de falso positivo. Porém, o termo falso positivo pode
ter diferentes significados, sem estar forçosamente relacionado
com um estudo estatístico anteriormente feito ou em curso.
A probabilidade de cometer um erro do tipo I num teste de
hipóteses é denominada significância do teste. Candidato a
governador da Bahia que liderava pesquisa  foi desbancado em
eleições anteriores. Fica o aviso!
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Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

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

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

CRO/BA 3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS,
TINTASTUBOS & CONEXÕES,

AZULEJOS E REVESTIMENTOS,
MATERIAIS  HIDRÁULICOS

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

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

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade

#BATERIAS # EXTINTORES #LANTERNAS
#ÓLEOS LUBRIFICANTES #FARÓIS

#PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

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

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

O MELHOR E MAIS COMPLETO
SUPERMERCADO DE CANDEIAS

Rua São João, nº 59 - Trângulo
Fone: (71) 3504-1021 / Candeias-Ba.

Os Melhores Preços da Região. Confira!

Parceria FAC / UNIJORGE

Cadeira Secretária Executiva

Por apenas

R$ 320,00

Rua 13 de Maio, 179 - Centro - Candeias-Ba.
Fones: (71) 3605-0593 / 3605-4345

AS MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS

Aceitamos todos os

Cartões de Crédito

Tudo em até 10 vezes

Pelo nosso Crediário

Pensou em Calçados, Visite a Impacto

Agência 1726-4
Candeias-Bahia

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

BANCO DO BRASIL


