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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O jornal O Candeeiro já está
iluminando também na
web. Mantendo sua luz ace-
sa, o periódico mais lido da
região metropolitana e re-
côncavo baiano está dispo-
nível na rede mundial de
computadores, para ser
acessado em qualquer lugar
do mundo, a um click de dis-
tância.

Mantendo a fidelidade
com a verdade e a ética, O

Candeeiro migrou para a In-
ternet, antenado com a tec-
nologia e se aproximando
cada vez mais de seu públi-
co. Navegue nessa nova ex-
periência, com a confiança
de quem tem mais de uma
dezena de anos  noticiando,
comentando e divulgando o
que acontece de importante
no mundo da política e da
sociedade, trazendo pontos
de vista sobre a conjuntura
e reflexões sobre a vida.

Preservando os velhos
parceiros e inovando em seu
formato, O Candeeiro se con-
solida entre os meios de co-
municação mais  respeita-
dos da Bahia. Antes de acre-
ditar em fakenews , leia o
Candeeiro e fique a par da re-
alidade.

O Candeeiro
está na web!

Acesse:

jornalocandeeiro.com.br

Em 308 cidades brasileiras, há
mais eleitores do que habitantes

Vista aérea da cidade de Candeias, em foto produzida pelo fotógrafo Tadeu Miranda em 2008

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE)

identificou que em 308 cida-
des do Brasil o número de elei-

tores é maior que o de habi-
tantes, considerando a esti-

mativa populacional. Metade
dos municípios onde ocorre a

inversão está em Minas Ge-
rais, no Rio Grande do Sul e
em Goiás e todos são de pe-
queno porte, segundo levanta-
mento feito pela Confedera-
ção Nacional de Municípios
(CNM).

Na Bahia
O nosso Estado possui cin-

co municípios onde o número
de eleitores supera o número
de habitantes. São eles: Mae-
tinga, Serra Preta,  Lagedão,
Potiraguá e Riachão do Largo,
que possui 7.502 eleitores e
tem uma população de 7.437
pessoas.

Em Candeias
De acordo com o IBGE, a

população de Candeias foi es-
timada no ano passado em
89.707 habitantes. Já o núme-
ro de eleitores aptos a votar no
próximo dia 07 de outubro é
de 62.371 eleitores, sendo
32.917 mulheres e 29.445 ho-
mens. Portanto, a proporção
ente habitantes e eleitores é de
aproximadamente 70%, con-
siderada dentro dos padrões
normais.

Em comemoração ao Dia da Árvore, crianças
da LBV participam de ação ambiental

No último dia 20 de setembro,
crianças atendidas pela Le-
gião da Boa Vontade (LBV),
em Itinga/Lauro de Freitas,
participaram de atividade
ambiental no jardim do Cen-
tro Comunitário de Assistên-
cia Social da Instituição. A ini-
ciativa é para celebrar o Dia da
Árvore e tem o objetivo de
despertar a consciência ecoló-
gica nos pequenos.

De forma lúdica, os
pequenos plantaram mudas
de árvores Ypês e aprenderam
hábitos simples que podem
ajudar na preservação da
natureza.As crianças da LBV plantaram árvores e aprenderam

a importância da preservação do meio ambiente

Prefeitura de SFC assina licenças para
implantação do Loteamento Ilha Bimbarras

Orepresentante da Bimbarras Agripecuária e o prefei-
to de São Francisco do Conde assinaram o TAC

No último dia 28 de agosto, a
Prefeitura Municipal de São
Francisco do Conde assinou
com a empresa Bimbarras
Agropecuária S/A o Termo de
Acordo e Compromisso – TAC
para Aprovação do Projeto Ur-
banístico Loteamento Ilha
Bimbarras - Sítio de Praia. Na
cerimônia também foi assina-
do o Decreto nº 2365/2018,
de Criação e Regulamentação
do Parque Natural Municipal
da Mata, uma conquista para
a região, que passa a agregar
ao seu território um parque
com mais de 220 mil m² de
área verde intocável e com rica
biodiversidade.

Prefeitura de Candeias inicia as obras
de revitalização da Praça Milton Bulcão
No último dia 12 de setembro,
o prefeito Pitágoras Ibiapina
lançou oficialmente a pedra
fundamental para o início das
obras de revitalização da pra-
ça Milton Bulcão, no bairro do
Malembá, um dos mais im-
portantes da cidade.
A obra, que será executada
com recursos próprios da Pre-
feitura, vai atender a uma ve-
lha reivindicação dos morado-
res do bairro, que viram nos
últimos anos a praça ir sendo
deteriorando. A última refor-
ma da praça Milton Bulcão foi
realizada a mais de 20 anos.

Na oportunidade, o prefei-
to Dr. Pitagoras Ibiapina falou
sobre a revitalização de um
espaço tão importante para o

lazer dos moradores do bair-
ro e anunciou que outras
obras importantes estavam
sendo iniciadas, como a cons-

trução da Praça da Urbis II, e
a Biblioteca Municipal, além
de recapeamento e pavimen-
tando ruas.

Leia ainda
nesta edição

A coluna Pimenta na Política, de José Eduardo e os artigos do
psicólogo Vladimir Nascimento e do escritor Paiva Neto
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O prefeito Pitagoras Ibiapina discursando no evento
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Almas livres em Deus

M i n h a s
Amigas e
meus Ir-
mãos, mi-
nhas Irmãs
e meus Ami-
gos, a ban-
deira que
nos inspira
é pregar a
Palavra de

Deus, não a nossa, porque as Al-
mas estão sequiosas do conheci-
mento das Coisas Divinas. Nas Sa-
gradas Diretrizes Espirituais da
Religião de Deus, do Cristo e do
Espírito Santo, volume I (1987),
expresso o que defendo desde a dé-
cada de 1960: se os governos do
mundo inteiro, num ato milagro-
so, resolvessem todos os proble-
mas sociais de seus povos, as mas-
sas continuariam insatisfeitas,
porque não somos apenas cérebro,
estômago, sexo; todavia, algo
mais: muito mais, somos Espírito!
E este tem aspirações situadas
além das do corpo. Somos também
sentimento refinado, vontade de
descobrir novos campos, novas
eras, novas dimensões. Somos Al-
mas livres em Deus e não admiti-
mos algemas. Amamos a liberda-

de e com certeza a conquistaremos
à medida que a respeitarmos, con-
tribuindo para o bem de nossos
semelhantes com a construção de
uma Sociedade Solidária realmen-
te Altruística Ecumênica.

Aliás, há muitos anos cheguei a
afirmar, referindo-me à Democra-
cia, ser ela o regime da responsa-
bilidade. O seu sentido mais eleva-
do encontra-se no Evangelho de
Jesus, a Boa Nova do Divino Con-
dutor do planeta Terra. Podería-
mos dizer: seu Coautor. Deus é a
Origem de todo o Bem, de uma for-
ma que nos cumpre meticulosa-
mente dissecar, de modo que sai-
bamos, em Espaço e Tempo Divi-
nos, desfrutar Sua Sabedoria, mag-
nificência que abarca o Universo.
Jesus é UM com Ele. Podemos tes-
temunhar a Sua excelsa influência
no surgimento deste orbe que ha-
bitamos, no relato de João, o Evan-
gelho Iniciático, versículos de 1 a
3: “No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. O mundo [o planeta Ter-
ra] foi feito por Ele. Tudo foi feito
por Ele. Nada do que se fez foi fei-
to sem Ele, Cristo Jesus”.

Aqui comprovamos como Jesus
formou este corpo celeste, que é a

nossa moradia comum, e como a
Sua Misericórdia permite que vi-
vamos nele. No entanto, ingrata-
mente o maltratamos, como ainda
fazemos no tocante, por exemplo,
à água, sem a qual não podemos
viver. Com negligência, continua-
mos profanando-a, como se qui-
séssemos decretar, nós mesmos, a
nossa morte coletiva.

Que acabará sobrevindo?
O precioso líquido em forma

potável se tornará, por sua rareza
causada pela insanidade humana,
mais um grave fator de guerra. En-
tretanto, nada temamos. Sirvamos
ao Criador por intermédio de Suas
criaturas. Por quê?! Porque, como
revela João no versículo quarto do
capítulo primeiro, referindo-se a
Jesus, que é UM com o Pai: “A vida
está Nele, e a vida é a Luz do mun-
do”.

E o que acontece quando a Luz
se apresenta? O versículo 5 do
mesmo capítulo do Evangelho res-
ponde: “A Luz resplandece nas
trevas, e as trevas não podem pre-
valecer contra ela”.

Por isso, afirmo que seguros es-
tamos na Divina Segurança das se-
guras mãos de Jesus.

Tudo é originário do Espírito. O
corpo é a nossa vestimenta pro-
visória. Hoje, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) já tra-
balha a importância da saúde es-
piritual. Há muitas pesquisas sé-
rias que indicam como a Espiri-
tualidade influencia o bem-estar
de um indivíduo. E a ferramenta
competente a ser movida para al-
cançarmos a tranquilidade de
Alma é, num orbe tão carente, a
prece acompanhada da efetiva
ação de Solidariedade (que sem-
pre deveria nortear o serviço dos
governos), sem o que o exercício
da oração — nascida da sintonia
com Deus (ou, para os que não
têm crença religiosa, da vivência
dos mais elevados sentimentos)
— somente poderia, em certos ca-
sos, transformar-se em mais uma
execrável personificação de ego-
ísmo. Para melhor entendimen-
to da Fé espiritual e socialmente
ativa, cunhei a expressão Fé Rea-
lizante: aquela que nos une aos
Poderes Superiores, pacifica a
nossa Alma e nos motiva a reali-

zar o Bem na sociedade. A Fé Re-
alizante é, portanto, a que impul-
siona os desbravadores do pro-
gresso no mundo, impedindo a
estagnação das comunidades. O
seu dever é criar e agir num am-
biente sem intolerância, que vem
sendo, pelos séculos, um dos mai-
ores tormentos da Humanidade.

Os que se desvirtuam no cami-
nho não servem de referência.
Uma pequena explicação faz-se
necessária. Existem pessoas es-
peciais pela força da sua crença
no Poder Celeste que, com o sim-
ples fato de orar, movem as For-
ças Divinas, alcançando verda-
deiros milagres que solucionam
problemas insolúveis à providên-
cia humana e curam enfermida-
des, de forma a deixar perplexas
respeitáveis cientistas. Exemplos
desses notáveis místicos: Padre
Pio (1887-1968) e Dom Bosco
(1815-1888), na Itália; Edgard

A Fé que impulsiona os
desbravadores do mundo

Cayce (1877-1945), nos Estados
Unidos; Djuna, na Rússia; Chico
Xavier (1910-2002) e Padre An-
tônio Ribeiro Pinto (1879-1963),
no Brasil; Theresa Neumann
(1898-1962), na Alemanha; San-
ta Teresinha do Menino Jesus
(1873-1897), na França; Lúcia,
Jacinta e Francisco, de Fátima,
Portugal.

Como curar o corpo
Então, percorramos o sentido

contrário da estrada que leva o
homem à doença. Vivamos em li-
gação com o Pai Celestial. Não
descaiamos nas armadilhas que
enfermam o nosso organismo. E
aí tornar-se-á patente, mesmo ao
mais cético dos homens, ou das
mulheres, que o respeito às coi-
sas espirituais compõe forte ele-
mento para toda a cura. Como já
disse, os remédios são mais efici-
entes onde vige o Amor.

Dailton Filho quer representar Madre de Deus na A LBA
O ex-presidente da Câmara Municipal de Madre de Deus, Dailton Filho, que
também exerceu o mandato de prefeito interino durante o afastamento da ex-
prefeita Eranita de Brito, lançou a sua candidatura a deputado estadual com
o intuito de representar o seu município na Assembleia Legislativa do Estado.

Filiado ao partido Avante, da coligação a Força do Trabalho pela Bahia,
composta pelos partidos PT, PMB, PSD, PR, PDT, PODE, PRP, PP, PSB e
Avante, o jovem advogado foi candidato a prefeito de Madre de Deus nas
eleições de 2016 e acumula a experiência política de ter exercido três mandatos
na Câmara de Vereadores.

Em contato com a coluna, Dailton Filho afirmou que está fazendo a
campanha principalmente na região metropolitana de Salvador, apesar de ter
visitado alguns municípios de outras regiões do Estado. “Tô concentrando as
minhas atividades aqui na nossa região, basicamente nas cidades de Mare de
Deus, onde está concentrada a minha maior base eleitoral, Candeias, São
Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Camaçari, Simões Filho, Santo
Amaro, Lauro de Freitas e Salvador, mas já visitei todos da RMS, além de
municípios como Feira de Santana Anguera e Irecê.

Vereador Valdir Cruz sai do governo atirando
O ex-secretário de Serviços Públicos do município de Candeias, Valdir Cruz,
que deixou a pasta no mês de junho e retornou à sua cadeira na Câmara de
Vereadores, anunciou na sessão da última terça-feira (21) que estava deixando
o grupo do prefeito Pitagoras Ibiapina.

Num discurso forte e cheio de críticas ao chefe do executivo municipal, o
vereador Valdir Cruz, entre outras justificativas para deixar a base do governo,
disse que “esse é o governo da mentira. De um prefeito que frustra e que
maltrata o servidor. Não comungo com essa administração e não serei
amordaçado por ninguém, vou para uma oposição séria. Deixo o meu respeito
e compromisso com o povo”.

Valdir alegou também, que quando assumiu a Secretaria de Serviços
Públicos foi para ajudar a arrumar a “casa”, que segundo ele estava totalmente
desarrumada. “Fiz o que pude na SESP para melhorar os serviços prestados à
população, principalmente aos distritos, que estavam abandonados. Não fiz
mais por causa das perseguições”, sentenciou o Vereador.
Candidato

Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Valdir Cruz lançou
oficialmente no último sábado (25), a sua candidatura a deputado estadual.

Vereador Val Peças, de Madre de Deus, vai trocar o PSL pelo PT
Logo após as eleições gerais que acontecerão no próximo dia 7 de outubro, o
vereador José Arivaldo do Amaral, o Val Peças (50 anos), vai deixar o PSL
para ingressar no Partido dos Trabalhadores. A informação foi prestada pelo
próprio vereador ao editor do site de O Candeeiro.

De acordo com Val Peças, que se elegeu com 680 votos, sendo o terceiro
mais votado das eleições de 2016, em Madre de Deus, a sua saída do Partido
Social Liberal se dará porque ele não concorda com algumas decisões que o
partido tomou recentemente, como por exemplo, lançar a candidatura de Jair
Bolsonaro.

Ainda segundo o vereador Val Peças, a sua ida para o PT atende a um
velho desejo seu de participar de um partido que defende os interesses dos
trabalhadores. “Fui convidado pelo Executiva Estadual do PT e não poderia
perder essa oportunidade, tenho certeza que vou ser bem recebido pela legenda
e vou ajudar no seu crescimento aqui em Madre de Deus”, confidenciou o
futuro petista.

Val Peças informou que mesmo antes de se filiar ao Partido dos
Trabalhadores, já vai apoiar a chapa majoritária e votar nos deputados da
legenda. “Nosso grupo vai apoiar o deputado federal Josias Gomes, que
concorre à reeleição e o candidato a deputado estadual, Radioval Costa”,
concluiu o Vereador.

Vereador Arnaldo Araújo deixa liderança do prefeito na Câmara
O vereador Arnaldo Araújo (PSDB) usou a Tribuna da Câmara Municipal de
Candeias, no último dia 4 de setembro, para renunciar ao cargo de líder do
governo do doutor Pitagoras Ibiapina. O anúncio foi oficializado num discurso
duro, onde o agora ex-líder elencou uma série de motivos para a tomada de
decisão.

No seu discurso, o vereador Arnaldo Araújo, disse que não poderia
continuar sendo líder para ser amordaçado, para não ter voz, para não dizer o
que pensa, “ brevemente usarei essa Tribuna para justificar e explicar com
detalhes a minha decisão”, ponderou o vereador, que ocupou o cargo durante
um ano e oito meses.

Arnaldo chegou a criticar a maneira como o prefeito Dr. Pitagoras trata os
vereadores, que segundo ele, não têm suas solicitações atendidas e às vezes
não são nem recebidos pelo chefe do executivo.
Encerramento da sessão

Logo após o vereador Arnaldo Araújo ler o seu discurso renunciando a
liderança, o presidente da Câmara Municipal, Fernando Calmon, o questionou
se o mesmo estaria indo para a oposição. Como Arnaldo afirmou que ainda
não teria tomado essa decisão, Fernando parabenizou a renúncia do líder e
encerrou a sessão.
Reunião

Com o encerramento mais cedo da sessão, alguns vereadores se reuniram
a portas fechadas no gabinete do ex-líder Arnaldo Araújo. Um vereador, que
participou da reunião e pediu o anonimato, deixou escapar que outros
vereadores poderão deixar a base do governo.

Injustiças e disparidades
P e s q u i s a s
mostram que
Europa e
Estados Unidos
gastam 17
bilhões de
dólares por ano
com comida
para animais,
e n q u a n t o ,

segundo especialistas, apenas 19
bilhões seriam necessários para
salvar da fome toda a população
mundial. Isso significa que os
recursos para sanar todos os
problemas (ou pelo menos a
maioria deles) que atingem a
humanidade existem, e são
passíveis de serem solucionados.
Mas o que acontece é justamente o
contrário: pessoas que detém o
poder buscam criar leis que as
beneficiem, as protejam e as
mantenham no mesmo patamar, e
livres de quaisquer ameaças.

Podemos estender tal raciocínio
para a esfera criminal. O mesmo
tipo de infração penal tem

diferentes critérios no julgamento
e no tamanho da pena. Basta
observar quantos presidiários já
cumpriram suas condenações, e
mesmo assim sofrem para serem
reintegrados à sociedade;
enquanto outros que cometem o
mesmo crime, ou até mais grave,
são julgados em liberdade, ou
pagam fiança, ou prestam serviços
comunitários, ou, quando presos,
desfrutam de regalias e mordomias
em uma cela especial.

Outros disparates ficam bem
evidentes no tempo de carnaval:
festas são organizadas na periferia
para evitar que os pobres não
“incomodem” os turistas ricos que
curtem nos circuitos principais.
Aos pobres, aos nativos, aos que
“inventaram” o carnaval na Bahia
restam apenas a possibilidade da
humilhação em serem recrutados
para – por uma mísera quantia de
dinheiro – segurar uma corda,
segregando e impedindo que os
seus tenham contato com os
“privilegiados” de dentro do bloco.

Nas poucas vezes que existe
uma atenção mais especial voltada
a combater algum mal coletivo é
apenas quando – e, somente se – a
classe privilegiada estiver
envolvida. A intensidade do
combate à dengue, por exemplo,
não é contínua e vigilante porque
eles são bonzinhos e querem
eliminar esse mal coletivo, mas
porque eles podem ser as próximas
vítimas; ou seja, porque não estão
inumes à contaminação.

Seja na área da alimentação, da
justiça, do lazer, da saúde ou de
quaisquer outros temas, sempre
haverá privilégios para uns e
desigualdades e sofrimentos para
vários. E enquanto os interesses
individuais prevalecerem mais que
os coletivos, enquanto tratamos
animais como seres humanos, e
estes como animais; enquanto
houver crianças morrendo por
falta de comida, e cachorros
morrendo de obesidade; enfim,
enquanto não fizermos
minimamente a nossa parte para
mudar essas injustiças é até
vergonhoso reconhecermo-nos
como animais racionais.
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Diego Maia é o novo presidente do
Partido da República em Candeias

O deputado José Carlos Araújo recebeu, na sede do PR, o ex e o atual presidente da
legenda, Carlos Alberto de Oliveira e Diego Maia, respectivamente

Filiado do Partido da Repúbli-
ca desde 2016, quando era
membro Comissão Provisória
e lançou a sua candidatura a
vereador, obtendo 755 votos,
o jovem Diego Felipe Maia de
Queiroz, vem se destacando
em seu primeiro mandato
como um dos mais assíduos
da Câmara Municipal de Can-
deias e o que mais apresentou
Projetos de Lei para benefici-
ar a população o município.

Em reconhecimento ao seu
trabalho e à visibilidade que
deu ao PR na região, o presi-

dente da legenda na Bahia, o
deputado José Carlos Araújo,
convidou Diego Maia para as-
sumir a presidência da Comis-
são Provisória do partido no
munícipio. A decisão foi publi-
cada no site do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), no úl-
timo dia 05.

Ao ser efetivado na presi-
dência do PR em Candeias,
Diego Maia declarou que, “as-
sumir a presidência do Parti-
do da República em Candeias
é uma grande responsabilida-
de, um partido que tem repre-

sentação em todas as esferas
de poder, um partido grande
e que com as novas regras elei-
torais terá uma importância
muito maior no cenário polí-
tico. Nossa missão é ajudar
Candeias através da estrutura
que nosso partido tem na
Bahia e no Brasil”, pontuou o
novo presidente da Comissão
Provisória do PR.

Num encontro recente
com o presidente estadual da
legenda, José Carlos Araújo, o
vereador Diego Maia pediu,
entre outras demandas, o en-

gajamento do parlamentar
junto as autoridades do setor,
para a reativação da agência
do INSS na cidade, que está há
mais de 7 anos desativada, o
que de imediato foi prometi-
do pelo parlamentar.

Na mesma reunião, Diego
Maia declarou o apoio ao de-
putado que é candidato à ree-
leição nas eleições que se
aproximam. “Eu e o nosso
grupo, estamos comprometi-
dos em apoiar o deputado
José Carlos Araújo, para jun-
tos fortalecermos o partido e
trazer benefícios para Candei-
as”, prometeu Diego.

Ao agradecer o apoio e se
comprometer com Candeias, o
deputado José Carlos Araújo
afirmou que,  ”Diego é um jo-
vem vereador que tem muito
compromisso com Candeias e
ter o apoio dele é motivo de
honra, mas também de res-
ponsabilidade com ele e com
o povo de Candeias, pois te-
nho muito carinho por essa
cidade tão importante para os
baianos”, cravou o presidente
do Partido da República na
Bahia

Além de Diego Maia na
presidência, a nova direção do
PR em Candeias é formada
por Carlos Alberto de Olivei-
ra, 1º Vice-Presidente e Jaime
Dias Bonfim, Tesoureiro, além
dos membros do Diretório,
Jailson Pissiba Ramos Ferrei-
ra, Maine Caroline Queiroz do
Sacramento, Paulo César Sil-
va Barreto e Sanval Erbet de
Fritas Santos.

Em 308 cidades brasileiras, há  mais
eleitores do que habitantes

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)
identificou que em 308 cida-
des do Brasil o número de elei-
tores é maior que o de habi-
tantes, considerando a esti-
mativa populacional. Metade
dos municípios onde ocorre a
inversão está em Minas Ge-
rais, no Rio Grande do Sul e
em Goiás e todos são de pe-
queno porte, segundo levanta-
mento feito pela Confedera-
ção Nacional de Municípios
(CNM).

Em todo o país estão aptos
para votar 146,8 milhões de
eleitores, o que corresponde a
70,4% da população brasilei-
ra, de 208,5 milhões. Os me-
nores colégios eleitorais do
país estão em cidades com
menos ou pouco mais de mil
habitantes.

O município com menor
número de eleitores é também
o menor do país em habitan-
tes: Serra da Saudade (MG),
com 941 para 786 habitantes.

De acordo com a pesquisa
da CNM, a maior diferença
entre o eleitorado e a popula-
ção residente ocorre em Ca-
naã dos Carajás (Pará). A ci-
dade tem 3.805 eleitores a
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A cidade de Maetinga fica na região Oste do Estado             (Foto: Reprodução Google)

mais que habitantes. Em Se-
verino Melo (RN), Cumaru
(PE) e Maetinga (BA), a dis-
paridade entre eleitores e re-
sidentes também é maior do
que 3,2 mil.

Números
Em relação aos municípi-

os que têm menos eleitores
entre os habitantes, Balbinos
(SP) é o primeira do ranking,
com 5.532 habitantes e eleito-
rado de apenas 1.488. Em se-
guida, a proporção de eleito-
res em relação ao número de
habitantes abaixo de 30%
ocorre em cidades do interior
do Pará: Água Azul do Norte,
São Félix do Xingu e Ulianó-
polis.

As capitais representam os
maiores colégios eleitorais.
Em números absolutos, São
Paulo lidera a lista com 9 mi-
lhões de eleitores, o que repre-
senta cerca de 6% do total bra-
sileiro. Em seguida, vêm o
Rio de Janeiro, com 4,8 mi-
lhões de eleitores (3,3,e Bra-
sília, com cerca de 2 milhões
de eleitores (1,42%).
Análise

O levantamento da confe-
deração, baseado nos regis-

tros do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ressalta que
as diferenças ocorrem pela
distinção entre os domicílios
eleitoral e civil, o que permite
que o eleitor more um uma ci-
dade e vote em outra.

A concentração de eleito-
res em locais com maior ativi-
dade econômica e migração
constante de grupos populaci-
onais, como ciganos e assen-
tados, também contribui para
a diferença, segundo a CNM

“Morar numa cidade e vo-
tar na outra é possível, não é
fraude. Não tem má-fé aí. São
várias situações. São todos
municípios de pequeno por-
te”, afirmou o presidente da
CNM, Glademir Aroldi.

Ele disse que há situações
em que os jovens saem para
estudar em outras cidades,
mas mantêm o domicílio elei-
toral no município de origem.
“Há muitas cidades litorâne-
as onde a pessoa acaba adqui-
rindo imóvel, mas reside e tra-
balha em outra, e com o tem-
po transferiu o título pra lá
também”, observou.
Queixas

Outro motivo apontado
por Aroldi é o fato de que o

número real de habitantes de
algumas cidades pode estar
subestimado. O próximo cen-
so do IBGE está previsto para
ser feito em 2020, e a estima-
tiva mais recente do instituto
foi baseada no censo anterior,
de 2010.

“Há reclamações de prefei-
tos de que o censo do IBGE
não foi feito [em algumas des-
sas cidades]. A população
pode estar subestimada, mui-
tos municípios alegam isso. O
município diminuiu no último
censo feito pelo IBGE, mas a
população pode
n ã o  t e r  d i m i n u í d o
ou ter aumentado alguma coi-
sa”, reagiu Aroldi.

Para a CNM, equívocos
como esses têm impactos para
a população e o município.
“Isso traz prejuízos enormes
para o município porque os
programas e recursos do go-
verno federal são distribuídos
de acordo com o número de
habitantes”, disse Aroldi.

Na Bahia
O nosso Estado possui cin-

co municípios onde o número
de eleitores supera o número
de habitantes. De acordo com
a pesquisa, a maior diferença
na Bahia está no município de
Maetinga, no Centro Oeste,
onde existem 6.736 eleitores
para uma população de 4.456
habitantes; em seguida vem
Serra Preta, na região de Fei-
ra de Santana, onde existem
16.941 eleitores, para 16.036
habitantes; em Lagedão, no
extremo sul baiano, são 4.805
eleitores e 4.068 moradores;
já em Potiraguá na micro re-
gião de Itapetinga, a popula-
ção é de 8.438 habitantes e
número de eleitores chega a
8.747 e, por último, vem o
município e Riachão do Lar-
go, que possui 7.502 eleitores
e tem uma população de 7.437
p e s s o a s .

Candeias disponibiliza
serviços do INSS no SAC

Os moradores de Candeias
não precisam sair do municí-
pio para solicitar salário-ma-
ternidade, aposentadoria por
tempo de contribuição, apo-
sentadoria por idade, agendar
atendimento em uma agência
do INSS (caso seja necessá-
rio), simular tempo de contri-
buição, obter extrato previ-
denciário e carta de concessão
de benefício, entre outros, isso
porque no SAC, localizado na
Av. Antônio Paterson, S/N, é
possível ter acesso a esses ser-
viços.

Basicamente, o INSS ofe-
rece, no SAC de Candeias, to-
dos os serviços que o Institu-
to coloca a serviço da popula-
ção por meio da internet. Es-
ses serviços são muito úteis,
principalmente para as pesso-
as que não têm acesso à rede
mundial de computadores ou
para quem não sabe utilizar a
internet.

Dirigindo-se ao SAC, o se-
gurado evita deslocamentos
desnecessários a uma agência
de atendimento, poupando
tempo e dinheiro.

Leia O Candeeiro na Internet
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www.jornalocandeeiro.com.br

Estudantes de rede municipal
participam da Oficina de Grafite
na Semana da Juventude em São
Francisco do Conde

A Secretaria Municipal de
Direitos Humanos, Cidadania
e Juventude de São Francisco
do Conde promoveu entre os
dias 17 e 21 de setembro,
a Semana da Juventude. 

A ação, que teve início no
dia 17 de setembro, segue
realizando diversas atividades
por toda cidade com os alunos
da rede municipal de ensino.
A exemplo disto, a Oficina de
Grafite, ministrada pelo
desenhista Marcos Albertony,
que teve início na última
quarta-feira, dia 20 de
setembro, e foi encerrada no

dia 21, no Colégio Estadual
Martinho Salles Brasil.

Na oportunidade, os
alunos terão a chance de
expressar através do desenho
o contexto ao qual está
inserido dentro da sociedade
e a pluralidade que a
juventude franciscana
representa.

Essa Oficina de Grafite já
aconteceu em outras escolas
municipais e tem sido muito
elogiada, assim como as
outras atividades, tanto pelos
estudantes quanto pelos
professores da rede.

Fonte: SECOM / PMSFC

SEDEC de São Francisco do Conde
firma  parceria com o SEBRAE

A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômi-
co – SEDEC, em parceria
com o SEBRAE, realizaou
nos dias 13 e 14 de setembro
visitas técnicas aos estabele-
cimentos comerciais do mu-
nicípio, para fazer orienta-
ções gratuitas para os em-
preendedores através do
Programa Negócio a Negó-
cio.

O Programa Negócio a
Negócio é um programa de

atendimento e orientação
empresarial para auxiliar
nas principais dificuldades
que os empreendedores en-
contram no dia a dia. Atra-
vés do programa, os empre-
endimentos recebem atendi-
mento personalizado do SE-
BRAE, com foco em gestão
empresarial, de forma pre-
sencial e gratuita.

Diversos estabelecimen-
tos comerciais do município
foram visitados

Leia O Candeeiro na Internet
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Em comemoração ao Dia da
Árvore, crianças da LBV
participam de ação ambiental

MEIO AMBIENTE - De forma lúdica, os pequenos plantaram
mudas de árvores Ypês e aprenderam hábitos simples que podem
ajudar na preservação da natureza

As crianças da LBV participaram ativamente das comemorações em homenagem
ao  Dia da Árvore, celebrado  nas dependências da Instituição (Foto: Ingrid Alves)

No último dia 20 de setembro,
crianças atendidas pela Le-
gião da Boa Vontade (LBV),
em Itinga/Lauro de Freitas,
participaram de atividade
ambiental no jardim do Cen-
tro Comunitário de Assistên-
cia Social da Instituição. A ini-
ciativa é para celebrar o Dia da
Árvore e tem o objetivo de
despertar a consciência ecoló-
gica nos pequenos.

As crianças realizaram o
plantio de mudas de árvores
Ypês amarelas e rosas. Todas
as mudas foram cedidas pela
Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Semarh)
de Lauro de Freitas. Para a
atividade, os meninos e meni-

nas tiveram acompanhamen-
to dos educadores sociais, que
no decorrer do plantio, iam
reforçando a importância de
preservar o meio ambiente.

Os pequenos ainda apren-
deram que após colocar a
muda na terra é necessário ter
a responsabilidade de cuidar
dela todos os dias para garan-
tir o seu desenvolvimento”
Todos os dias quando eu che-
gar aqui, vou pedir água para
jogar nela porque senão ela vai
morrer”, disse Ana Beatriz, de
6 anos.

Atividades como essa pro-
porcionam experiências práti-
cas para as crianças e as esti-
mulam a ter pequenas atitu-

des que podem contribuir
para a preservação ambiental.
Alan, de 11 anos, fez questão
de reforçar que simples hábi-
tos podem ajudar a natureza
e ainda deixou uma dica: “É
importante que a gente sem-
pre leve um saquinho na mo-
chila para guardar o lixo. Se
todo mundo fizer isso, ajuda-
remos o meio ambiente”, ga-
rantiu.

A Legião da Boa Vontade
busca despertar o sentimento
de amor e cuidado com o ecos-
sistema. “A atividade socioe-
ducativa foi planejada visan-
do proporcionar conhecimen-
to e conscientização da impor-
tância de cuidar do meio am-

biente como um todo. Desta
forma, falamos hoje sobre re-
ciclagem e atitudes que po-
dem ajudar a natureza, como:
apagar a luz, economizar a
água e separação do lixo”, dis-
se o psicólogo da Instituição,
Miquéias Pereira.

Na LBV, durante todo o
ano, crianças, jovens e idosos
atendidos participam de ativi-
dades ecológicas e sustentá-
veis, que visam desenvolver a
consciência ambiental através
de seus programas socioedu-
cacionais.

Em Lauro de Freitas, BA,
o Centro Comunitário de As-
sistência Social Idalina Cecí-
lia de Paiva está localizado na
Rua Prof. Theócrito Batista, s/
n, Itinga, anexo ao Centro de
Atendimento Integrado à Cri-
ança e ao Adolescente (Caic).

Prefeitura de Candeias entrega cartão
do PAI para famílias cadastradas

Dezenas de famílias carentes foram beneficiadas com o Programa do PAI

Fonte e Foto:

 Ascom/PMC

No último dia 12 de setembro,
famílias que se cadastraram
no Programa de Atenção In-
tegral – PAI, no mês de agos-
to, se reuniram na sede do
Programa, para receber o car-
tão que dá acesso ao auxílio
financeiro. Quem compareceu
à cerimônia de entrega dos
cartões, pôde ver a emoção
nos rostos de cada uma das
contempladas, mulheres que
agora respiram aliviadas, pois
veem no auxílio um meio de
colocar comida na mesa da
família.

O prefeito Dr. Pitagoras,
explicou que o PAI é muito
mais do que um auxílio finan-
ceiro, é um programa que vai
dar muitos benefícios às famí-
lias atendidas. “Com este pro-
grama, as crianças permane-
cerão na escola, terão acesso
a curso de música, e os adul-
tos terão acesso a cursos de
capacitação de cabelereiro,
corte e costura, pintura e mui-
to mais, oferecidos no NASCE,
e no SENAI, poderão fazer
cursos profissionalizantes em
diversas áreas”, completou.

A secretária de Assistência
e Desenvolvimento Social, Jo-
elma Aneide, comemorou jun-
to com as famílias, a entrega
do cartão benefício. “Em me-
nos de 30 dias estamos afir-
mando o nosso compromisso
com as famílias carentes. Den-
tro de alguns dias elas já po-
derão sacar o benefício que

fará muita diferença na vida
delas”, pontuou Joelma, que
informou que ainda esse mês
serão cadastradas mais 100
famílias.

Para Cristina Daniela, uma
das beneficiadas, a felicidade
veio em dose dupla, pois além
de receber o auxílio financei-
ro, foi contemplada com um
dos apartamento do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida,
no bairro da arreia. “Estou
muito emocionada com tudo
isso, só tenho a agradecer a
Deus por ter me agraciado,
depois de anos de sofrimento

sem ter comida para dar aos
meus filhos, tendo que pedir.
Hoje tenho um lar e o auxilio
para colocar comida na mesa
de minha família”, comemo-
rou Daniela.

Como Daniela, Fabiana Al-
meida também teve dois gran-
des motivos para comemorar.
Morando em um porão em-
prestado, Fabiana não se con-
tem de tanta felicidade por
estar recebendo o cartão que
dá acesso ao benefício e por ter
ganhado o apartamento. “Eu
não acredito! É muita felicida-
de. Além do benefício, vou

poder fazer um curso profis-
sionalizante, que vai me aju-
dar muito, agora posso colo-
car a cabeça no travesseiro e
dormir tranquila”, disse Fabi-
ana.

Outras 100 famílias serão
cadastradas esse mês para re-
ceber os benefícios do PAI,
reforçando ainda mais a mis-
são da Prefeitura de Candeias
de cuidar de quem mais pre-
cisa, de dar a essas pessoas a
possibilidade de traçar um fu-
turo promissor.

No último dia 15 de
Setembro, o Largo da Igreja
Matriz, em Candeias,  se
transformou em um
verdadeiro palco para a
Cultura Alternativa, onde
aconteceu a segunda edição
do Hip Hop Candeias.

O evento, que é uma ini-
ciativa da Prefeitura Muni-
cipal de Candeias, por meio
da Secretaria de Cultura e
Turismo, sob a coordenação
do Agente Cultural Rafael
dos Anjos, promoveu um
encontro de interação entre
a juventude e a Cultura Hip
Hop, resultando em um es-
paço de reflexões sociais re-
gado a muita música, dança
e poesia, além de dar visibi-
lidade ao cenário cultural al-
ternativo no município.

A equipe da Secretaria de
Cultura e Turismo, visando
posicionar as ações culturais
em diferentes espaços da ci-

dade, escolheu a Praça da
Igreja Matriz como centro de
atividades, atraindo jovens
tanto da cidade de Candeias
quanto das cidades circunvi-
zinhas, que prestigiaram o
cronograma de ações que
aconteceu durante todo o
dia, com a realização de
Campeonato de Basquete de
Rua, área com obstáculos de

Skate, Espaço livre para po-
etas e escritores, apresenta-
ções de Mc’s e grupos de
Rap, Feirinha de Empreen-
dedorismo com empreende-
dores locais e roda de break-
dance, além de sorteio de
brindes para o  público par-
ticipante..

Candeias promove a segunda edição do Hip Hop

Fonte e Foto:

 Ascom/PMC

As escolas Tio Cláudio e
Almir Pinto realizaram a
2ª Caminhada Ecológica

No dia 21 de setembro, data
em que se é comemorado o
Dia da Árvore, a comunida-
de de Campinas participou
da 2ª Caminhada Ecológica,
promovida pelas escolas Tio
Cláudio e Almir Pinto da
Cunha.

A atividade consolida as
ações desenvolvidas no pro-
jeto anual “Natureza viva”,
da  Tio Claudio,  e no proje-
to “Preservando e se conec-
tando com a natureza”, da
Almir Pinto . O objetivo prin-
cipal é estimular, através de
vivências, a conexão dos
educandos com a natureza e
atitudes para a sua preserva-
ção e sustentabilidade. 

De acordo com a equipe
da escola Almir Pinto da Cu-
nha, “essa é uma  ação inte-
grada que fortalece a parce-
ria entre as escolas  da rede
e a socialização entre os edu-
candos e os moradores da
comunidade de Campinas,
sendo a Secretaria do Meio
Ambiente grande parceira
para o desenvolvimento des-
ta ação”.

“Na proposta da diversi-
dade de leituras e conectivi-
dade de saberes, a caminha-
da ecológica será uma pe-
quena amostra da aprendi-
zagem dos educandos e bus-
cará deixar a mensagem
educativa/pedagógica sobre
a necessidade de defender-
mos a natureza, por sermos
parte dela”, explicou a pro-
fessora Vanessa Ribeiro, 
coordenadora pedagógica da
escola Tio Claudio, referin-
do-se ao tema da II unidade
didática.

 Na oportunidade, os es-
tudantes poderão refletir a
respeito do desmatamento e
da importância da conserva-
ção e preservação dos recur-
sos naturais.

Vista aérea da bela cidade
de São Francisco do Conde
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Um livro em cada canto e em todo
lugar estimula a leitura no município

Fonte e Foto:

Ascom/Seduc/ PMSFC

A Prefeitura de São Francis-
co do Conde, através da Se-
cretaria Municipal da Edu-
cação (SEDUC), iniciou na
última terça-feira (04), mais
um projeto de incentivo à

leitura na Rede Municipal de
Ensino: Um livro em cada
canto e em todo lugar. A ini-
ciativa é uma ação da Gerên-
cia de Bibliotecas, a qual
também promove o compar-

tilhamento de livros de lite-
ratura de todos os tipos pe-
los quatro cantos da cidade. 

A proposta é que livros
sejam “esquecidos” nas de-
pendências das creches e es-

colas municipais para que
sejam “encontrados” e lidos
pela comunidade escolar e
local. Segundo explica Vani-
se Souza, gerente de Biblio-
tecas da SEDUC, “é uma es-
pécie de doação de livros, só
que de forma esquecida”. 

Ainda de acordo com ela,
“o público-alvo a ser atingi-
do vai além dos limites da
escola, podendo beneficiar a
comunidade como um todo.
Por exemplo, se um pai ou
responsável por um aluno
vai buscar o estudante na
escola e encontra um livro
esquecido, ele passa a fazer
parte dessa teia de dissemi-
nação da leitura, que propor-
ciona conhecimento, troca e
aprendizagens”.

Ainda no dia 04, foi o Dia
D do projeto na Rede Muni-
cipal de Ensino, mas as uni-
dades escolares tiveram li-
berdade para ampliar e dar
continuidade a essa ação de
fomento à leitura, seguindo
um calendário próprio.

Com o Programa, as crianças de São F. do Conde estão tomando gosto pela leitura

SÃO FRANCISCO DO CONDE

Candeias é contemplada
com programa do Instituto
Esporte & Educação

No último dia dia 29 de
Agosto, representantes do
Instituto Esporte & Educa-
ção (IEE),  se reuniram com
o Secretário de Educação,
Cassio Vinícius, para discu-
tir ações voltadas para for-
mação de professores da
rede municipal de ensino.

Em Candeias, 18 servido-
res, dentre eles, professores,
coordenadores e gestores,
foram contemplados para
participar da formação, que
iniciou no dia 30 de Agosto,
em São Francisco do Conde.

O projeto definido visa
trabalhar a metodologia de
Esporte Educacional, com a
atuação, principalmente, de
professores de Educação Fí-

sica, e na falta desses, pro-
fessores de outras áreas po-
derão ser beneficiados. A
formação envolve também a
entrega de Kits nas escolas,
o acompanhamento e visitas
nas aulas, por parte do IEE,
e o auxílio necessário para
que a metodologia seja im-
plantada com sucesso.

Para o Secretário, Cassio
Vinícius, o Projeto pode con-
tribuir significativamente
para a formação de profes-
sores, o que irá refletir dire-
tamente no desenvolvimen-
to educacional do estudante.
“ investir na área de espor-
tes no ambiente escolar é
uma alternativa a mais na
formação humana de crian-

ças e adolescentes, que inter-
ferirá, inclusive, nas relações
interpessoais, na organiza-
ção pessoal, ética, obediên-
cia, problemas sociocultu-
rais e econômicos e outros
aspectos de igual relevân-
cia”, pontuou Cassio.

Instituto Esporte & Edu-
cação (IEE)  

O IEE foi criado pela ex-
atleta e medalhista olímpica
de Vôlei, Ana Moser, e atua
em vários projetos ligados ao
esporte educacional, aten-
dendo professores e estu-
dantes em todo país, por
meio de financiamento de
entidades, a exemplo da Pe-
trobrás.

A primeira experiência
em ofertar o esporte em diá-
logo com o ensino aprendi-
zagem foi feita em 1999, em
caráter experimental, junto
ao Colégio Magno, institui-
ção de ensino particular da
cidade de São Paulo. O pro-
jeto procurou desenvolver
uma metodologia de forma-
ção esportiva a um grupo de
crianças de 7 a 12 anos e se
centrou na modalidade do
voleibol.

Professoras franciscanas são
destaque no 11° Prêmio
Professores do Brasil
A Educação franciscana tem
tido constantemente motivos
para comemorar. Depois do
aumento na nota do IDEB,
agora duas educadoras da
rede municipal de ensino ga-
nharam notoriedade com a
divulgação, pelo Ministério da
Educação (MEC), dos nomes
dos professores vencedores e
destaques da etapa estadual
da 11ª edição do Prêmio Pro-
fessores do Brasil.  

São elas: Fernanda Costa,
da Escola Isidória Borges, com
o projeto Navegando em Ma-
res Piratas; e Mighian Nunes,
da Creche Casulo, com o pro-
jeto Paranauê, nessa roda de
capoeira tem bebê. 

Segundo a professora Fer-
nanda, “o projeto Navegando
em Mares Piratas surgiu de
uma inquietação minha como
professora de uma turma
cheia de curiosidades. En-
quanto alguns alunos desejam
aprender sobre animais, os
alunos do GIII C de 2017 de-
sejavam aprender sobre pira-
tas, foguetes e planetas. En-
quanto a maioria dos alunos
expressam a sua satisfação
por algo dizendo ‘gostei’, eles
me surpreendiam com ‘achei
magnífico’, ‘bravo’, ‘foi esplên-
dido’. Então, pensei: ‘uma tur-
ma diferente precisa de uma
proposta diferente’ e lá fui eu
estudar sobre o tema dos pi-
ratas que eles escolheram
aprender”, disse.

Ainda de acordo com Fer-
nanda, “ Navegando em Ma-
res Piratas procurou respon-
der as curiosidades das crian-
ças sobre o assunto e foi tra-
balhado baseado em valores
cultivados no nosso dia-a-dia,
como a cooperatividade, a ho-
nestidade, a autonomia e o
respeito. As curiosidades fo-
ram levantadas em conjunto
pela turma e organizadas por
mim em duas semanas de es-
tudos e experiências. Degusta-
mos especiarias, aprendemos
sobre as lendas do mar, apren-
demos e experienciamos por-
que alguns elementos afun-
dam e outros não, falamos so-
bre correntes marítimas, ven-

tos, constelações e pontos car-
deais como meios de navega-
ção, conhecemos os piratas
mais famosos da história e
descobrimos mulheres pira-
tas, aprendemos como eram
feitas as comercializações an-
tes do dinheiro e fizemos ava-
liação das mudanças de cédu-
las que ocorreram em nosso
país com uma linha do tempo,
montamos um painel de curi-
osidades, conversamos sobre
as leis piratas e as leis sociais
atuais. Um assunto aparente-
mente irrelevante deu ponta-
pé para muitos aprendizados”.

“Eu acredito em uma edu-
cação que respeita a individu-
alidade do ser, que se constrói
em comunidade. Não fazia
sentido ensinar tantas outras
temáticas e esquecer as que
eles tanto pediam para apren-
der. Qual é o objetivo da edu-
cação se não educar a partir
daquilo que faz sentido para o
educando? Como educar di-
zendo a eles que a sua curiosi-
dade deve ser deixada para
depois?”, reiterou a professo-
ra da Isidória.

Já o projeto Paranauê: em
roda de capoeira tem bebê!,
segundo conta a professora
Mighian Nunes, nasceu do
movimento. “Observando as
crianças na creche, percebi
que era necessário organizar
para e com elas atividades que
levassem em consideração
suas experiências com o cor-
po e que não deixassem de
lado o contexto em que esta-
vam inseridas. Assim, escrevi
um projeto que relacionasse
temas conhecidos pelas crian-
ças da Creche Casulo e que se
relacionassem com outros sa-
beres que envolvessem corpo,
movimento, dança, fazendo
uma referência aos saberes da
população negra, tão presen-
te na cidade de São Francisco
do Conde. Escolhi a capoeira
como um tema central e a par-
tir dele organizamos diversas
atividades que buscaram inte-
grar as famílias na escola e
também estimular às crianças
um contato com esta arte na
escola e não apenas fora dela.

Desse modo, de maneira in-
tencional, a ideia era valorizar
os saberes da capoeira dentro
do projeto pedagógico gesta-
do dentro da escola, para si-
tuá-la num espaço formal, um
lugar onde ela também deve
estar!”. 

O Prêmio Professores do
Brasil valoriza os professores
de escolas públicas que pro-
movem a melhoria da apren-
dizagem em salas de aula.
Nesta edição,  4.040 professo-
res de todos os estados brasi-
leiros se inscreveram.

“Desde 2016 venho acom-
panhando o Prêmio Professo-
ras/es do Brasil, mas havia
perdido o prazo para partici-
par. Assim, quando abriram
as inscrições em 2017, corri
para fazer minha inscrição,
porque já tinha realizado a ati-
vidade inteira no segundo se-
mestre de 2016! Sempre fiquei
antenada para participar de
concursos porque acho que é
uma ótima maneira de levar
adiante o trabalho que faze-
mos dentro da escola com
nossas turmas”, relatou  Mi-
ghian.

“Estou especialmente feliz
de ter sido destaque na cate-
goria creche do prêmio nesta
etapa estadual. Por último,
mas não menos importante,
eu preciso dizer que não teria
conseguido essa premiação
sem as crianças. Elas foram as
grandes responsáveis pela be-
leza do projeto. Foram elas
que me chamaram a atenção
para o tema, foram elas que
reformularam o projeto e fo-
ram também elas que levaram
ele à frente. Meu carinho e afe-
to especial por cada uma de-
las é o que me motiva a conti-
nuar”, declarou a professora
da Creche Casulo.

No dia 11 de outubro, serão
anunciados os 30 finalistas
que irão para a etapa nacional,
assim como os selecionados
para a premiação especial. O
resultado final será dado no
dia 29 de novembro, direto do
Rio de Janeiro.

Por Sophia Mídian

Ascom/Seduc/PMSFC

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

O secretário de Educação de Candeias, Cássio Vinicius rece-
beu os representantes do Instituto Esporte & Educação

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, por meio de uma
parceria com a Secretaria Es-
tadual da Saúde – SESAB e do
município de Candeias, vai
ofertar cirurgias eletivas para
moradores de 14 a 65 anos,
através do cadastro na Lista
Única do Mutirão de Cirurgi-
as Eletivas que vai disponibi-
lizar cirurgias de: vesícula,
histerectomia (retirada de
útero e mioma), hérnia umbi-
lical, hérnia epigástrica (aci-
ma do estômago e região) e
hérnia inguinal (virilha).

O mutirão acontecerá no
Hospital Municipal José Má-
rio dos Santos (Ouro Negro),
em Candeias (BA).

Para ter acesso ao trata-
mento, o usuário do Sistema
Único de Saúde do município
deve procurar a Secretaria da

Saúde realizará novo cadastro para
Mutirão de Cirurgias em outubro

Saúde (setor de Credencia-
mento), na Rua Mário Augus-
to Teixeira de Freitas (Cen-
tro), munido de comprovante
de residência, cartão SUS, RG,
CPF, exames médicos (se ti-
ver) e indicação para cirurgia,
entre os dias 08, 09, 10 e 11 de
outubro de 2018.

Também haverá cadastro
de crianças, entre 04 e 13
anos, para as seguintes cirur-
gias:

 Hernioplastias (hérnia in-
guinal, umbilical e epigástri-
ca);

Amigdalectomia (04 a 13
anos - retirada da amídala).

Além disso, também have-
rá cadastro para Tireoidecto-
mia (retirada da tireoide) com
idade entre 14 a 65 anos.

Mais informações: 3651-
8135 e 3651-8122.

Posse do Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Racial
Nesta quinta-feira, dia 27 de
setembro, os conselheiros ti-
tulares e suplentes do Conse-
lho Municipal de Promoção
da Igualdade Racial (CMPIR)
serão empossados no Gabine-
te da Prefeitura de São Fran-
cisco do Conde, a partir das
09h. O conselho atuará  no
biênio 2018/2020.

O Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Raci-
al será formado paritariamen-
te por 12 membros titulares,
sendo 05 representantes da
sociedade civil, 01 da Univer-
sidade Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira (UNI-
LAB – Campus dos Malês) e
06 do Poder Executivo.

Projeto Outubro Empreendedor vai
acontecer em São Francisco do Conde

Visando criar novas ferramen-
tas para o crescimento e de-

senvolvimento do comercio
local, a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econô-
mico – SEDEC, de São Fran-
cisco do Conde, estará promo-
vendo ao longo do mês de ou-
tubro deste ano uma série de
atividades voltadas ao Outu-
bro Empreendedor.

O Projeto Outubro
Empreendedor visa fortalecer
a cultura empreendedora no
município, por meio de pales-
tras, ações de educação em-
preendedora, feiras, seminári-

os e oficinas, promovendo,
assim, a capacitação de gesto-
res e empreendedores, além
do desenvolvimento de em-
presas de diversos portes que
atuam no município, gerando
mais emprego e renda.

Para mais informações
entre em contato com
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico – SEDEC,
através do número (71) 3651-
3991 ou pelo e-mail:

sedec.comunicacao@gmail.com.
Fonte: SECOM/PMSFC

Sede da SEDEC de SFC
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Os estudantes franciscanos
que querem ingressar no En-
sino Superior acabam de ga-
nhar um reforço precioso: o
curso Pré-ENEM Intensivo. A
nova ação da Prefeitura de São
Francisco do Conde, através
da Secretaria Municipal da
Educação (SEDUC), em par-
ceria com a Universidade da
Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), irá preparar os
alunos para o Exame Nacional
do Ensino Médio.

A inauguração do Pré-
Enem foi iniciada com as
apresentações artísticas dos
músicos guineenses Filipe
Buba e Alexandre Sapalo, alu-
nos da Universidade da Inte-
gração Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira (UNI-
LAB), junto com a também
estudante da UNILAB, a
mato-grossense Juciana Apa-
recida, que executaram uma
performance musical.

“A UNILAB é parte de um
projeto de interiorização do
Ensino Superior bem peculi-
ar porque é associada com
uma proposta de internacio-
nalização. É também um im-
portante vetor de desenvolvi-
mento social. Estar aqui no
município e território é parte
de um projeto de emancipa-
ção de um povo, através da
democratização do saber.
Dentro da sua missão, a UNI-
LAB precisa cumprir com a
contrapartida social. Fazer
parte do Pré-Enem é uma for-

A placa de inauguração do
Pré-ENEM foi descerrada
pelo secretário da Educação
Marivaldo do Amaral, pela se-
cretária estadual de Cultura
Aracy Santana, pelo presiden-
te da Câmara de Vereadores,
Venilson Chaves (Cravinho) e
pela diretora do Campus Ma-
lês da UNILAB, Mírian
Reis. Segundo o secretário
Marivaldo do Amaral, “esta-
mos retomando o Pré-vesti-
bular em uma versão mais
moderna e sustentável, que
passará a ser chamado de
Pré-ENEM. Esta parceria
com a UNILAB proporciona-
rá para os nossos jovens fran-
ciscanos o acesso ao Ensino
Superior com um custo infi-
nitamente menor aos cofres
do município. O projeto do
Pré-vestibular, que perdurou
durante 21 anos, foi fantásti-

co, mas, depois de muitos
anos, após mudanças impor-
tantes no modelo de acesso ao
Ensino Superior no Brasil,
precisávamos modernizar a
forma da gestão, para asse-
gurar a oferta do curso, eco-
nomizando o volumoso re-
curso que a cidade investia
para custear o curso prepa-
ratório. Com a economia,  já
conseguimos concluir o pré-
dio do novo CEAS e construir
uma nova creche”, disse. “Vo-
cês estão dando um primeiro
passo, que é um salto para
uma vida melhor”, continou o
secretário da Educação, refe-
rindo-se aos mais de 150 es-
tudantes que lotavam a pla-
teia. “O que está acontecendo
aqui é o cumprimento do pla-
nejamento estratégico da Se-
cretaria da Educação, passo
a passo, em um caminho que

irá melhorar cada vez mais
nossa Educação. Sabemos o
que significa acessar esse es-
paço para adentrar o Ensino
Superior. Esta é uma grande
oportunidade para que vocês
possam avançar com o Enem
e poderem acessar o mundo
acadêmico”, reiterou o secre-
tário, que enfatizou a impor-
tância da equipe SEDUC, em
especial do PROUNIFAS, para
concretização desse impor-
tante momento.

A secretária estadual de
Cultura, Arany Santana, ini-
ciou sua aula magna contan-
do um pouco do seu percurso
estudantil. Oriunda de uma
família de proletários, ela foi
estimulada por seus pais a ser
a melhor aluna da turma,
como uma forma de proteger
os filhos do racismo e da ex-
clusão. “O que me levou a ser
hoje a secretária da Cultura?
Sempre procurei conhecer a
minha história e me assumir
enquanto mulher negra.
Quando a gente sabe quem
somos, de onde viemos, isso
nos leva a saber aonde que-
remos chegar. O surgimento
do Ilê Aiyê muito me ajudou
a procurar o meu espaço, isso
foi muito importante na mi-
nha vida, mas a sala de aula
foi sempre o meu palco prin-
cipal. Daqui poderão sair fu-
turos prefeitos, secretários,
diretores de universidades...
é a Educação que nos faz an-
dar com a cabeça erguida,
pisar firme no chão e conquis-
tar o que queremos. Tenho
certeza que o futuro dessa ci-
dade está aqui e se estamos
aqui é porque houve outras
gerações ancestrais que luta-
ram e resistiram. Estudem!
Esse é o único caminho para
a libertação”, concluiu a pro-
fessora Arany.

O evento também contou
com relatos de franciscanos
que ingressaram na universi-
dade pública através do Pré-
vestibular, que marcou uma
geração, e que agora retorna
sob a nova roupagem do Pré-
ENEM.

Aula inaugural do Pré-ENEM marca
um novo ciclo na Educação franciscana

Depois do grupo do nove, que
se transformou em grupo dos
três e com a aproximação e
acirramento para a disputa da
presidência da Câmara Muni-
cipal para o biênio 2019/
2020, surge agora mais um
bloco entre os vereadores de
Candeias. Desta feita, os no-
vatos Diego Maia e Pastor
Adailton Sales resolveram se
juntar para tomar as decisões
no plenário de acordo com a
orientação dos seus partidos,
o PR (Partido da República)
de Diego Maia e PRB (Partido
Republicano Brasileiro), de
pastor Adailton Sales.

Os dois vereadores confi-
denciaram à nossa reporta-
gem, que tanto nas votações
que ocorrerem daqui pra fren-
te, quanto na eleição para a
presidência, ambos votarão
iguais. Diego Maia afirmou
que os dois vereadores come-
çaram a sentirem-se despres-
tigiados pelos colegas e por
isso resolveram marchar uni-
dos de agora em diante.

Mais um bloco surge na Câmara
de Vereadores de Candeias

Diego Maia e Adailton Sales

ma de dar uma contribuição
nesse projeto que aposta tan-
to no saber, a partir do Ensi-
no Superior”, declarou Mírian
Reis, diretora do Campus dos
Malês. Ainda segundo ela, ”o
princípio fundamental da
UNILAB é da solidariedade
entre os povos, o que signifi-
ca justiça social, cidadania e
oportunidade para brasilei-
ros e africanos. Participar do
projeto para acesso à univer-
sidade é contribuir de forma
solidária para a emancipa-
ção de um povo”. 

O público lotou o espaço,
que contou com a exposição
dos artistas franciscanos Má-
rio Moreira e Marcos Alber-
tonny. Segundo o jovem artis-
ta Mário, ele desenha o estilo
realista há 3 anos e é autodi-
data. Seus desenhos estão à
venda e ele também trabalha
sob encomenda (71 99219-
8322).  À noite, ainda teve as
apresentações artísticas dos
franciscanos Tainá Cristina
(participação musical), Raia-
ni Alcides (poesia), Jotaka
Dance (dança).

Secretário de Educação
Marivaldo do Amaral

Dezenas de estudantes de São Francisco do Conde par-
ticiparam da aula inaugural do pré-ENEM

BAMUSFC é campeã
mais uma vez!

A Banda Marcial de São
Francisco do Conde – BA-
MUSFC mais uma vez é mo-
tivo de orgulho para os fran-
ciscanos. A fanfarra, que en-
saia diariamente no Institu-
to Municipal Luiz Viana
Neto, foi a grande campeã na
1ª etapa da V Copa Olímpica
de Bandas e Fanfarras, que
aconteceu no dia 09 de se-
tembro, em Dias D’Ávila.

Além do prêmio na cate-
goria geral – a categoria
marcial – a BAMUSFC tam-
bém foi campeã nas catego-
rias periféricas: Mor (aque-
le que dá o comando da fan-
farra), cívico (o pelotão de
bandeiras), coreográfico e
cartel (a placa que leva o
nome da fanfarra).

“Esse prêmio é de extre-
ma importância para nós,
que estamos buscando o bi-
campeonato. Agradecemos
ao conselho de mães, ao di-
retor do Instituto Alcimar, à

Os integrantes da
BAMUSFC na V Copa
Olímpica de Bandas e
Fanfarras (Foto: ASCOM
/ SEDUC / PMSFC)

Por Sophia Mídian

ASCOM/SEDUC

Prefeitura de São Francisco
do Conde e à Secretária da
Educação pelo apoio de
sempre. Além disso, quero
agradecer aos nossos ins-
trutores, o regente Luciano
dos Santos, Dilson Barreto
do pelotão cívico, o instru-
tor de percussão Joilson Tei-
xeira, o coreógrafo Renan
Francisco e o nosso maestro
Adelson”, declarou o presi-
dente da BAMUSFC, Idário
de Oliveira.

Segundo a vice-presiden-
te Luciana Oliveira dos An-
jos, a BAMUSFC ensaia reli-
giosamente todos os dias, in-
cluindo domingos e feriados,
das 17h às 19h, no Instituto.
“Esse é um grande trabalho
social, cívico, cultural e mu-
sical para a nossa comuni-
dade, que inclui crianças, jo-
vens e adultos de todas as
idades”, declarou. “Estudan-
tes que fazem parte da fan-
farra ensaiam com muita
determinação para fazer o
melhor para nossa cidade”,
continuou Luciana.

No dia 14 de outubro, a
anfitriã da Copa será a BA-
MUSFC, que receberá as
concorrentes no Concurso
de Fanfarras de São Francis-
co do Conde. A grande final
da V Copa Olímpica de Ban-
das e Fanfarras acontecerá
no dia 02 de dezembro. Ain-
da não foi definida a cidade
que sediará o evento.

Sílvio Correia apresenta
projetos importantes na
Câmara de Vereadores

O vereador Sílvio Correia, pri-
meiro da história política de
Candeias a se eleger pelo Par-
tido Verde (PV), tem se desta-
cado na Câmara Municipal por
apresentar vários projetos e
proposições de interesse da
comunidade candeense.

Dentre os vários projetos
que Silvio Correia encami-
nhou para a Mesa Diretora da
Câmara, destaca-se o Projeto
de Lei nº 053/2018, que en-
contra-se em tramitação nas
comissões temáticas da Casa,
que obriga os prontos-socor-
ros, hospitais e clínicas de saú-
de, pública ou privada, a afi-
xar, em local público, cartazes
esclarecedores acerca de legis-
lação que prevê no crime de
omissão de socorro, no Muni-
cípio de Candeias.

Recentemente foi aprova-
do o Projeto de Lei 035/2018,
que Institui a Semana Muni-
cipal da Agricultura Familiar
a ser comemorada, anualmen-
te, na última semana de julho,

A Ford foi eleita pela sexta vez
uma das empresas que melhor
se comunicam com a impren-
sa. A premiação é promovida
pelo Centro de Estudos da Co-
municação (CECOM) e pela re-
vista Negócios da Comunica-
ção. A Ford recebeu o prêmio
na categoria “Varejo e Atacado”
em evento realizado em São
Paulo. 

O reconhecimento é resul-
tado de uma pesquisa com 25
mil jornalistas de todo País,
que puderam indicar esponta-
neamente até três empresas
que melhor se comunicam com
eles em 30 setores da econo-
mia. O objetivo é reconhecer a
qualidade do relacionamento
que as companhias mantêm

Ford recebe o prêmio “empresas que
mais se comunicam com jornalistas”

Animais soltos
nas vias de SFC
são recolhidos e
proprietários
penalizados
Imprevisível, porém uma reali-
dade nas ruas de São Francisco
do Conde, a presença de ani-
mais nas vias representa riscos
à segurança dos condutores e
do próprio animal.  Nesse sen-
tido, a fim de evitar acidentes e
permitir maior segurança para
a população, a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca (SEMAP), segue traba-
lhando incessantemente, fazen-
do rondas na cidade, para reti-
rar esses animais das ruas e es-
tradas do município.

A equipe da secretaria atu-
almente conta com 04 vaquei-
ros à disposição da população
para fazer a retirada desses ani-
mais das vias. Os profissionais
atuam 12h por dia, no Centro da
cidade, isso devido ao quantita-
tivo de vaqueiros que não supre
a necessidade extensiva do ter-
ritório franciscano como um
todo.

É importante enfatizar que
deixar animais soltos na pista é
crime previsto no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). A
responsabilidade por manter o
animal solto nas ruas e rodovi-
as é do proprietário.

Os animais que são apreen-
didos pelas equipes da SEMAP
são conduzidos para o Centro
de Custódia de Animais e, para
resgatar o animal, o proprietá-
rio terá que pagar uma taxa no
valor de R$ 10,46 a diária que o
animal permanecer sob custó-
dia, além de ser responsabiliza-

no âmbito do Município de
Candeias.

Também foram aprovados
os projetos que alteram no-
mes de ruas e prédios públi-
cos do distrito de Pindoba,
para nomes de pessoas queri-
das e importante para a loca-
lidade. A exemplo da atual via
pública principal conhecida
como Avenida Pindoba, que
passa a se chamar Avenida
Leandro da Conceição; da an-
tiga ‘Rua do Céu’, para Rua
João Pereira da Silva”; da atu-
al ‘Escola Municipal Junquei-
ra Freire’, para Escola Muni-
cipal Antônio Gomes dos San-
tos”; Da atual via pública co-
nhecida como ‘Rua da Ale-
gria’, para  Rua Maria Suzete
de Souza”; da Rua São Gon-
çalo’, para Rua Silvério dos
Santos.”

Também foram apresenta-
dos pelo Vereador, os pedidos
de providências para melho-
ramento das estradas de aces-
so à Escola Municipal Silvio
Marback, na comunidade
Massuim de Dentro; Implan-
tação do sistema de coleta de
lixo na extensão da rua prin-
cipal do Massuim, nas proxi-
midades do anexo da Escola
Municipal Junqueira Freire;
construção de passeio públi-
co e sinalização vertical e ho-
rizontal na Rua Javari (nos
fundos do terminal rodoviário
desta Cidade); Instalação de
câmeras públicas de monito-
ramento na rua Camurujipe,
em número e pontos estraté-
gicos além da recuperação de
partes do muro do conjunto
habitacional Bela Vista.

O vereador Silvio Correia foi
eleito pelo Partido Verde

O fato é que com a aproxi-
mação da eleição para a pre-
sidência, os vereadores come-
çam a se articular na tentati-
va de viabilizar a candidatura
para ocupar a chefia do Legis-
lativo. Vários vereadores es-
tão trabalhando nos bastido-
res, mas ninguém assume
abertamente que é candidato.
Como a eleição só vai aconte-
cer no próximo dia 15 de de-
zembro, muita água ainda vai
rolar por debaixo da ponte e
articulações e traições são es-
peradas por todos eles.

com os jornalistas e o merca-
do e ressaltar o nível de trata-
mento que elas conferem aos
profissionais da imprensa
quanto ao acesso, à disponibi-
lização e à facilidade de apu-
ração de informações empre-
sariais, setoriais e gerais.

“É uma grande satisfação
sermos reconhecidos mais
uma vez com esse prêmio, que
está em linha com nossa cul-
tura de excelência e é resulta-
do da valorização permanente
do papel da imprensa e da
transparência na comunica-
ção”, ressaltou Rogelio Gol-
farb, vice-presidente de Comu-
nicação, Estratégia e Assuntos
Governamentais da Ford Amé-
rica do Sul.

do por qualquer dano ou aci-
dente que venha sofrer ou cau-
sar nas vias públicas, se tratan-
do de um risco eminente que
eles oferecem aos condutores e
a população em geral.

No Centro de Custódia os
profissionais cadastram todas
as características dos animais
apreendidos e informa a secre-
taria de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca, que dispõe de
um cadastrado com os dados de
alguns proprietários de ani-
mais, fazendeiros e agricultores
do município.

A SEMAP também tem rea-
lizado um trabalho de
conscientização e informação
com a população franciscana,
em especial, com os proprietá-
rios para impedir a fuga desses
animais para as áreas públicas.

Quando eles estão em uma
área de cidade, a responsabili-
dade dessa fiscalização fica a
cargo da Prefeitura. No caso de
uma federal, é a Polícia Federal
quem realiza o trabalho. Caso o
animal esteja numa via estadu-
al, o órgão responsável é a Polí-
cia Rodoviária Estadual. É de
responsabilidade da gestão pú-
blica municipal fiscalizar e sal-
vaguardar as ruas que delimi-
tam a cidade.

Ao localizar um animal nas
vias públicas, o cidadão deverá
entrar em contato com a secre-
taria através do Disque SEMAP.
Ele é o meio pelo qual a popu-
lação pode realizar possíveis de-
núncias sobre: pesca predató-
ria, queimadas,
desmatamentos, animais na
pista e derramamento de carga
perigosa. Através do contato 
(71) 3651-2893 a população se
comunica diretamente com a
SEMAP através do atendimen-
to de segunda a sexta-feira, das
08h às 14h.

Fonte: SECOM/PMSFC
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No último dia 28 de agosto, a
Prefeitura Municipal de São
Francisco do Conde assinou
com a empresa Bimbarras
Agropecuária S/A o Termo de
Acordo e Compromisso – TAC
para Aprovação do Projeto
Urbanístico Loteamento Ilha
Bimbarras - Sítio de Praia. Na
cerimônia também foi assina-
do o Decreto nº 2365/2018,
de Criação e Regulamentação
do Parque Natural Municipal
da Mata, uma conquista para
a região, que passa a agregar
ao seu território um parque
com mais de 220 mil m² de
área verde intocável e com rica
biodiversidade.

O prefeito Evandro Almei-
da destacou que o município
ganha mais um empreendi-
mento imobiliário de alto pa-
drão e um Parque Municipal
de importante função ecológi-
ca para a região. “Hoje é um
dia muito importante para
todos nós e o primeiro passo
para uma grande obra, a
qual vai levar o nome de São
Francisco do Conde para fora
e gerar emprego e renda para
os franciscanos. Vale salien-
tar que a construção desse
projeto foi feita em comum
acordo com quatro secretari-
as municipais, que são de Pla-
nejamento, Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Proje-
tos Estratégicos, sem contar
a participação também da
Secretaria de Meio Ambiente.
Esta é uma cidade linda, com
potencial enorme para o de-
senvolvimento do turismo e
essa é a nossa oportunidade
de mostrar isso”, ressaltou o
gestor do município, comple-
mentando ainda que, para ala-
vancar o setor, serão iniciadas
em 2018 as obras do Terminal
Náutico e Turístico de São
Francisco do Conde, bem
como no dia 12 de setembro
será assinada ordem de servi-
ço para o início das obras do
kartódromo, no Autódromo
da Bahia, localizado no muni-
cípio. Entre outras ações, o
prefeito destacou a revitaliza-
ção da orla marítima e a sina-
lização náutica, cujas iniciati-
vas têm progredido.

O senhor Reynaldo Lourei-
ro, diretor do empreendimen-
to, falou sobre suas pretensões
com o Loteamento Ilha Bim-
barras - Sítio de Praia: “esse é
o pontapé inicial para im-
plantação do projeto, que é

um referencial de preserva-
ção do meio ambiente. Quero
aproveitar o momento para
agradecer os cuidados das
equipes de trabalho da Prefei-
tura com este projeto, foram
três meses de pesquisa inten-
sa da fauna e flora da ilha, e
para esta primeira etapa va-
mos lançar 18 lotes, em que se
podem fazer cinco unidades.
Aproveito também para
agradecer a Lícia, minha es-
posa, pelo cuidado com aque-
le espaço há mais de 30 anos”,
disse o empresário, destacan-
do, ainda, que o projeto do lo-
teamento já tem total aprova-
ção em todas as instâncias.
“Também irei retomar a
construção da marina, que
será feita de forma mais so-
fisticada do que era antes,
com ponte rolante que pega o
barco na água e o deixa em
terra, sem a necessidade de
usar a rampa”. De acordo
com Loureiro, para a segunda
etapa do empreendimento
está prevista a construção de
apartamentos. Ele afirma que,
como um todo, serão geradas
muitas mãos de obra locais
com o projeto.

Assinados os documentos,
o decreto será encaminhado
para publicação no Diário Ofi-
cial do Município. Em segui-
da, a SEPLAN (Secretaria
Municipal de Planejamento)
emitirá o alvará de constru-
ção, que autoriza o início das
obras do empreendimento. A
assinatura do TAC e do Decre-
to foi acompanhada pelo pre-
feito Evandro Almeida; vice-

prefeito e secretário de Gover-
no, Carlos Alberto Bispo Cruz
(Nem do Caípe); secretária de
Planejamento, Silmar Carmo,
acompanhada da assessora
técnica da Seplan, Flávia Ma-
noela Barbosa, e do diretor de
Planejamento Urbano Tiago
Ramos; secretária de Turis-
mo, Ússula Flávia; secretária
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ana Christina Oliveira;
secretário de Desenvolvimen-
to Social e Esportes, Aloísio
Oliveira; secretário de Servi-
ços, Conservação e Ordem
Pública, Amarildo Guedes; se-
cretária de Direitos Humanos,
Cidadania e Juventude, Luci-
ana Araújo; secretária de Co-
municação, Vanessa Dantas;
controladora do município,
Kátia Behrens; e, o ouvidor
geral de São Francisco do
Conde, Alberto Jorge Mattos
(Beto Maria). Representando
o Legislativo, estiveram pre-
sentes, o presidente da Câma-
ra, vereador Venilson Souza
Chaves (Cravinho) e seus pa-
res Mário Nogueira (Dr. Má-
rio) e Clebeson da Silva (Mo-
riel).

A empresa Bimbarras foi
representada pelos diretores
Reynaldo Loureiro, Leilane
Loureiro e Lícia Loureiro, esta
última responsável pelo Mas-
terPlan e planejamento paisa-
gístico do empreendimento,
além dos gerentes da área co-
mercial do grupo, Hernani
Pedroso e Silvia Ferreira.
Também estava presente o ar-
quiteto Ricardo
D’Albuquerque, responsável

pelo projeto urbanístico do
loteamento, a bióloga Rose
Souza e a assessora de Comu-
nicação, Milena Brasil.

EMPREENDIMENTO
A previsão para lançamen-

to do Loteamento Bimbarras
- Sitio de Praia é para o mês
de novembro de 2018. O em-
preendimento será instalado
em uma área de 821.524,60
m², na Ilha de Bimbarras, e
contará com 18 lotes residen-
ciais, de 20 a 70 mil metros
quadrados, e ainda um Haras.

Situada bem perto da capi-
tal baiana, Salvador, apenas
50 minutos de distância por
via terrestre e 40 minutos pelo
mar, a Ilha Bimbarras fica no
município de São Francisco
do Conde. O loteamento vai
dispor de ampla área de lazer,
atracadouro privativo, qua-
dras esportivas, trilhas ecoló-
gicas, segurança 24 horas,
rampas para pequenas embar-
cações, privacidade e contato
com a natureza em uma loca-
lização privilegiada na Baía de
Todos-os-Santos.

PARQUE DA MATA
Em contrapartida ambien-

tal, o Loteamento Ilha Bim-
barras - Sítio de Praia vai doar
ao município franciscano uma
área de 226.040,63m², onde
será implantada uma Área de
Proteção Integral – o Parque
Natural Municipal da Mata,
um local de mata preservada
com fauna e flora exuberan-
tes. O objetivo é a preservação
de belezas cênicas, conciliadas

com a promoção da pesquisa
científica, educação ambien-
tal, a recreação em contato
com a natureza, turismo eco-
lógico e desenvolvimento re-
gional ordenado e racional.

Além disso, será firmada
uma parceria com a SEDEC –
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico,
para a geração de emprego e
renda locais. De acordo com
o diretor da Bimbarras Agro-
pecuária, Reynaldo Loureiro,
o empreendimento represen-
ta um investimento inicial de
R$ 35 milhões.

O QUE ELAS DIZEM
Para a secretária de Turis-

mo, Ússula Flávia, “esse é um
momento ímpar, em que pa-
rabenizo o senhor Reynaldo
pela iniciativa. No momento
em que a gente celebra a pri-
meira composição do Conse-
lho Municipal de Turismo,
um investimento dessa en-
vergadura vem para São
Francisco do Conde como
uma alternativa construtiva
de desenvolvimento social e
econômico. O nosso municí-
pio agradece a sensibilidade
que empresários como o se-
nhor tiveram e estão tendo, e
a tão sonhada atividade tu-
rística chega assim, com um
investimento dessa natureza.
Já é hora de criarmos e aque-
cermos nossa cadeia produ-
tiva”, destacou a gestora que
terá um grande papel a frente
do setor na cidade.

Ana Christina Oliveira, se-
cretária de Desenvolvimento
Econômico, ressaltou sua an-
siedade diante do empreendi-
mento, tendo em vista as
perspectivas de contratação
de mão de obra. “É uma ale-
gria e ansiedade quando a
gente fala de um empreendi-
mento com essa envergadu-
ra e o quanto ele vai ser im-
portante do ponto de vista do
desenvolvimento social e eco-
nômico para esse município.
Temos corrido atrás de em-
presários e investidores que
enxerguem o potencial que
esse município tem. Eu sei
que esse empreendimento vai
ser um grande salto para
gente caminhar dentro de
uma política mais estrutura-
da para o turismo e as comu-
nidades do entorno da ilha,
como Santo Estevão, Ilha das
Fontes e Ilha do Paty, já es-

tão se colocado à disposição
para se prepararem para
ocupar as vagas de emprego
que venham a surgir a partir
do empreendimento. Nós, en-
quanto gestão, queremos in-
vestir na formação dessas
pessoas, pois aqui investimos
em qualificação e educação
para que os franciscanos pos-
sam alçar voos maiores. Va-
mos também trabalhar os ar-
ranjos produtivos dessa re-
gião do entorno de Bimbarras
e, com sua iniciativa, além do
senhor, tenho certeza que ou-
tros virão em busca das pos-
sibilidades reais que nosso
município tem a ofertar”.

Não menos importante, a
secretária de Planejamento,
Silmar Carmo, apontou outras
questões que advêm antes
mesmo da assinatura do TAC
e decreto de hoje. “A sensação,
tanto minha quanto de minha
equipe, é que está nascendo
mais um filho. É um trabalho
que vem sendo feito a mais de
um ano e a primeira iniciati-
va se deu com a mudança da
legislação, através do PDDM
(Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Municipal), que tornou
o município seguro para que
empresários, como esse que
estamos recebendo hoje, vies-
sem e acreditassem no muni-
cípio. Passamos por muitas
audiências na Câmara de Ve-
readores, tivemos também a
colaboração dos secretários, e
a importância desse instru-
mento é que, além de prezar
pela questão urbanística, dei-
xa claro sobre a segurança
jurídica do município e preza
de forma absoluta pelo meio
ambiente. São Francisco do
Conde é considerado um dos
biomas mais importantes do
planeta, isso tem de ser visto
de forma muita clara e isto o
PDDM faz. Para além da as-
sinatura do TAC para cons-
trução de um empreendimen-
to e decreto para criação de
um parque que vai ser doado
ao município, vale destacar
nesse momento a preservação
do meio ambiente, a atração
de investimentos, geração de
emprego e renda, além de
uma ação de território em que
a UNILAB, por meio de con-
vênios futuros, poderá inte-
grar o parque aos estudos ci-
entíficos e de extensão”, con-
cluiu.

Georgem Moreira da Silva
CRC 15210 - BA

Escrita

Contábil

Fiscal e

Pessoal

Abertura de
Empresas

Restaurante  O Braseiro

*Pratos Deliciosos *Massas

*Churrascos* Saladas

* Sucos & Sobremesas

A melhor comida a quilo da região

Rua Santo Antônio, 1º Andar
Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Bahia

Rua Treze de Maio, 1º Andar Esquina com a Santo Antônio
Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Ba.

Fonte e Foto: SECOM/PMSFC

Prefeitura de São Francisco do Conde assina licenças para
implantação do Loteamento Ilha Bimbarras Sítio de Praia
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Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - MASSAS - TINTAS
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONECÇÕES

FERRAGENS EM GERAL

  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377 /
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-3110 - Candeias-Bahia

  Convênio

PETROBRAS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Ortodontia & Implantes
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Rod. BA 522 - KM 06 - Fones:(71) 3602-1379 / 3116 - Candeias-Bahia

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br
Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

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

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO.
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO.

Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
com produtos a Preços de Custo

Toda Quinta
tem surpresa

Você não pode
perder. Apareça

BARÃO
EMPREENDIMENTOS

A Barão Empreendimentos é um grupo de
empresas  administrado pelo experiente
empresário

Walfrido

Barão

Melo

Teixeira, que

atua em Candeias
e em toda região
nos mais diversos
setores da econo-
mia.
Está presente na
Construção Civil,
no setor de Terraplanagem, no ramo de
Hotelaria e na locação de máquinas e
equipamentos pesados.
Com mais de 40 anos de serviços presta-
dos na Bahia.

#Peças para todas
as marcas de veículos #Baterias
#Extintores #Faróis#Óleos
Lubrificantes #Lanternas

Os melhores
preços da

cidade

VENHA CONHECER


