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Fé, louvor e tradição!
EDITORIAL Unijorge lança

a campanha
“Prefeitura
Parceira”
Com o objetivo de proporcionar
maiores condições para os ser-
vidores municipais ingressarem
na Universidade, a Unijorge
lanç a campanha “Prefeitura
Parceira”, que consiste em dis-
ponibilizar descontos para ser-
vidores nas mensalidades.

Os alunos matriculados
através da campanha terão des-
conto de 70% na 1ª. mensalida-
de e 40% nas demais mensali-
dades, em todos os cursos ofe-
recidos pela Unijorge em seus
pólos de EAD espalhados pelo
Estado, a exemplo de Candeias.

De acordo com o professor
Osvaldo Miranda Filho, diretor
geral da FAC, mantenedor do
Instituto do Conhecimento da
Bahia-ICB e Coordenador do
Polo/EAD Unijorge de Candei-
as, a campanha pretende aten-
der aos estudantes de Candei-
as, São Francisco do Conde,
Madre de Deus e São Sebastião
do Passé.

Para utilizar os descontos da
campanha promocional, o can-
didato precisa comprovar vín-
culo com a Prefeitura, levar
para o polo algum documento
que comprove seu vínculo, e no
ato da inscrição, que deve ser
feito no site da Unijorge, terá
que utilizar o código promocio-
nal  (PREF2017). Caso o servi-
dor deseje utilizar o benefício
para inscrever um parente, será
preciso apresentar documento
de comprovação.

O vestibular pode ser agen-
dado nos polos EADs.

Considerado um dos maiores
eventos católicos da região
metropolitana de Salvador e
Recôncavo baiano, os festejos
em homenagem a Nossa Se-
nhora das Candeias, que está
completando duzentos anos
agora em 2017, foi encerrado
no último dia 3 de fevereiro

Milhares de devotos acompanharam a procissão em louvor a Nossa Senhora das Candeias

Câmara Municipal abre os
trabalhos da 15ª. Legislatura

As 12

velinhas

de O Candeeiro

Por Sophia Mídian

Nessa edição, O Candeeiro

completa 12 anos de exis-
tência. Nosso jornal, du-
rante esse período, acom-

panhou o desenvolvimen-
to social e político de
Candeias e de toda região

metropolitana, sempre
disponível na tarefa de
prestar apoio à comuni-

dade.
Sabemos que 12 anos

não são 12 meses e diante

da configuração contem-
porânea, onde os meios
de comunicação impres-

sos têm perdido espaço
para as novas tecnologias,
é uma grande prova de

confiança e credibilidade
a permanência de nosso
jornal no circuito. A cada

nova impressão, temos
um veículo mais
antenado com os anseios

da população, abordando
questões de interesse pú-
blico, com matérias que

vão das consolidadas no-
tas políticas até reflexões
existenciais e religiosas. A

equipe de O Candeeiro sabe
que o bom funcionamen-
to de uma sociedade de-

pende de valores éticos e
morais que são aprendi-
dos no seio familiar, re-

forçados pela educação
nas escolas e fundamen-
tal na administração po-

lítica. Essa premissa é o
que nos faz permanecer
ao lado do cidadão, repre-

sentando seus anseios e
cobrando dos poderes po-
líticos constituídos o

cumprimento de seus
compromissos.

O número 12represen-

ta os 12 signos do Zodía-
co, os 12 Apóstolos de
Cristo, os 12 trabalhos de

Hércules. As 12 casas
zodiacais simbolizam o
desenvolvimento huma-

no e os defeitos que pre-
cisam ser superados para
que se forme a personali-

dade perfeita. Os 12 após-
tolos de Cristo foram fun-
damentais para que a

obra do Senhor pudesse
ser transmitida à humani-
dade. Já os 12 trabalhos

de Hércules representam
a força empreendida por
esse grande herói a fim de

provar o seu poder.
Completar 12 anos de

existência é o reflexo da

persistência de um ideal
que se consolida. A socie-
dade metropolitana pode

comemorar. O Candeeiro

continuará iluminando
nossos caminhos com

uma luz cada vez mais in-
tensa.

com a realização de uma
grande Procissão, acompa-
nhada por cerca de dez mil
fiéis que percorreram as prin-
cipais ruas e avenidas da ci-
dade.

Com muita emoção, devo-
ção e fé, a multidão partiu do
Adro da Igreja Matriz por vol-

ta das 16 horas e todo o per-
curso foi bastante animado
por cânticos a Deus e à padro-
eira da cidade das luzes.

Já passava das 18 horas,
quando os fiéis chegaram de
regresso à Praça, onde o rei-
tor do Santuário Nossa Se-
nhora das Candeias, frei Jor-

ge Luiz, acompanhado de ou-
tros sacerdotes, celebrou a
Benção do Santíssimo Sacra-
mento, encerrando como
muito brilho, os festejos em
homengaem à padroeira de
Candeias, mostrando que a
cidade é uma das mais cató-
licas da RMS.

Vereador Valdir Cruz faz
campanha para implantação
de UPA 24hs na Caroba

O vereador Valdir Cruz
(PDT), que está cumprindo o
seu segundo mandato na Câ-
mara Municipal de Candeias
e foi um dos mais votados nas
últimas eleições, quando teve
1.075 votos, está encampan-
do um movimento para con-
seguir implantar no distrito
de Caroba uma Unidade de
Pronto Atendimento – UPA
24hs. Para tanto, o vereador
já encaminhou solicitação ao
prefeito Pitagoras Ibiapina e
ao Ministério da Saúde.

De acordo com Valdir
Cruz, a implantação da UPA
na Caroba beneficiará cerca
de 30 mil pessoas das locali-
dades de Passgem dos Teixei-
ra, Menino Jesus, Caboto,

Madeira, Posto Sanca, e de-
mais comunidades ao longo
da BR 324. “O nosso compro-
misso é melhorar o atendi-
mento médico de urgência e
emergência nessas localida-
des e a escolha do distrito de
Caroba se dá por sua locali-
zação, que fica no centro des-
sa região do município, o que
facilitará os deslocamentos
das pessoas”, diz o vereador
Valdir Cruz, acrescentando
que a implantação da UPA
24hs será uma das principais
bandeiras do seu segundo
mandato na Câmara de Vere-
adores, onde vai continuar
defendendo os interesses de
toda a população de todo o
município de Candeias.

O vereador Valdir Cruz está lutando pela instalação de
uma UPA no distrito de Caroba, para atender aos vári-
os distritos e povoados de Candeias

O prefeito Dr. Pitagoras foi à Tribuna da Câmara de
Vereadores ler a sua mensagem de início de mandato

Uma sessão solene realizada
no último dia 16 de fevereiro,
com o auditório da Casa do
Povo totalmente lotado, mar-
cou a abertura dos trabalhos
legislativos do primeiro perí-
odo da 15ª Legislatura da Câ-
mara Municipal de Candeias,
inaugurando a atuação do ve-
reador Fernando Calmon na
presidência do Legislativo.

Na oportunidade, o prefei-
to Pitagoras Ibiapina leu a men-
sagem anual, apresentando aos
vereadores e ao público, as
ações do seu governo nos pri-
meiros 45 dias de gestão e enu-
merando uma série de projetos
que devem ser implementados
ao longo do ano.

Depois de fazer uma avalia-
ção dos problemas encontrados
no município, o prefeito disse
que, “antes de tomar atitudes,
um bom gestor deve avaliar as
condições e recursos, traçar
metas e planejar o passo a pas-
so até a concretização dos nos-
sos ideais. Isso é agir com res-
ponsabilidade e compromis-
so, ao invés de promessas va-
zias ou projetos mal planeja-
dos, que acabam nem mesmo
concretizados, como temos
exemplo na nossa cidade”, cri-
ticou o prefeito Dr. Pitagoras.

A sessão contou com a pre-
sença da vice-prefeita, Márcia

Gomes; do deputado estadual
Pastor Sargento Isidório; dos
secretários municipais e de to-
dos os vereadores.

No encerramento da sessão,
o presidente Fernando Calmon
deu um recado direto aos seus
pares: “vamos respeitar o Regi-
mento Interno dessa Casa, que
estabelece as sessões às terças
e quintas-feiras, das 9:00 às 12
horas. Conto com a compreen-
são dos senhores para cumprir-
mos o que estabelece o RI.

Sala de Imprensa
Ao dar por encerrada a ses-

são solene que abriu os traba-
lhos da Câmara Municipal, o
presidente Fernando Calmon

convidou os presentes para par-
ticiparem da inauguração da
Sala de Imprensa, um antigo
pleito dos profissionais que co-
brem as atividades da Câmara
Municipal, atendendo a uma
proposição da vereadora Luci-
meire Magalhães, que foi apro-
vada por todos os Vereadores.

E numa justa homenagem a
um dos precursores do jorna-
lismo em Candeias, a Sala de
Imprensa foi batizada de Jor-
nalista Claudomiro Bispo dos
Santos, que na década de 1970
fundou na cidade o jornal Fo-
lha do Recôncavo, que circulou
até a sua morte precosse em
2011, deixando uma grande la-
cuna no jornalismo regional.

Leia ainda nesta edição: A coluna Pimenta na Política,

de José Eduardo  e os artigos do jornalista José de Paiva Netto
e do psicólogo Vladimir Nascimento. Página 2
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Dos primórdios da LBV
Por intermédio da
Equipe Solidária da
Legião da Boa
Vontade da Europa,
recebi um raro
exemplar do

jornal O Cristão, de 31 de janeiro
de 1950, da cidade do Rio de
Janeiro/RJ, Brasil. Trata-se de
um número comemorativo do
58o aniversário desse órgão
oficial da União das Igrejas
Evangélicas Congregacionais e
Cristãs do Brasil. Nele,
encontramos uma reportagem,
na página 10, sob o título “O valor
da cooperação”, assinada
por Salustiano César, ministro
evangélico que documenta o
nascimento da Legião da Boa
Vontade (LBV), criada
por Alziro Zarur (1914-1979)
em 1o de janeiro de 1950. A
seguir, para registro histórico,
apresento alguns trechos:
“O Valor da Cooperação
“... Nós somos cooperadores de
Deus...
“(Apóstolo Paulo, I Coríntios,
3:9)
“Há muita coisa na vida cristã
que ainda não foi devidamente
evidenciada em termos de poder
evangélico. A cooperação é uma
dessas coisas, cuja compreensão
conceitual melhor firmada
gerará novos rumos para
notáveis realizações.
“Sentimos necessidade de falar
em cooperação, mas não como
geralmente se faz, com arranjos
de vocábulos enfeitados, com
elegância estilística.
“Começarei afirmando que o
espírito de cooperação entre nós
tem gerado e produzido
pouquíssimos efeitos em todos os
planos de nossa denominação. O
que tem faltado não é o
sentimento cooperativista. Este
existe muito latente nos
corações, porém sem educação,

sem planificação, sem direção.
(...)
“O valor da cooperação é
inegável na existência de
empreendimentos os mais
dignos de renome. (...)
“Na sociedade hodierna
encontramos fatos que
constituem verdadeiros reptos
ao povo cristão. No dia 7 de
janeiro corrente, especialmente
convidado como ministro
protestante, participei de uma
interessantíssima quão
surpreendente reunião no
edifício da Associação Brasileira
de Imprensa, onde o espírito
colaborativo, numa forma toda
providencial, se caracterizou
pela representação em conjunto
de pessoas de diferentes credos e
correntes filosóficas. Nossa
palavra baseada em Romanos,
12, foi ouvida com
extraordinários aplausos, ao
lado dos oradores: Israelita,
Positivista, Esoterista, Espírita,
Católico Romano, Livre-
pensador. Muitíssimo
impressionante foi essa
solenidade pelo objetivo
culminante de congregar as
‘pessoas de Boa Vontade’ em
favor dos que ficaram à margem
da vida. Com este objetivo, foi
organizada a ‘Legião da Boa
Vontade’, que atenderá ‘sem
preconceitos’ a todos os que
sofrem nos seus leitos de dor, em
suas casas ou emparedados nos
hospitais. (O destaque é nosso.)
“Que lição esta que vem de Deus!
(...)
“Vamos agir no espírito da
Palavra de Deus que diz:
“Amai-vos cordialmente uns aos
outros, com amor fraternal,
preferindo-vos em honra uns aos
outros.
“Não sejais vagarosos no
cuidado: sede fervorosos no
espírito, servindo ao Senhor:

“Comunicai com os Santos nas
suas necessidades, segui a
hospitalidade”.
Relembrando a ABI
De fato, a revista BOA
VONTADE no 1, de julho de 1956,
p. 5, também destaca a figura do
pastor Salustiano: ”A Cruzada de
Religiões Irmanadas teve início
a 7 de janeiro de 1950, no Salão
do Conselho da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI),
falando sete oradores: Teles da
Cruz, católico; Murilo
Botelho, esotérico; Leopoldo
Machado, espírita; Eugênio
Figueiredo, livre-pensador;
Reverendo Salustiano César,
p r o t e s t a n t e ;  S a m u e l
Linderman, judeu; Ascânio
de Farias, positivista. Dirigiu a
memorável sessão Alziro
Zarur, Presidente da Legião da
Boa Vontade”.
Ao encerrar a coluna de hoje,
dedico aos meus pacientes
leitores, versos que ousei, em
Buenos Aires, Argentina, na
Praça San Martín, em 1996,
numa hora de grande desafio:
Ao Cristo, com decisão
A vida passa
E a dor sem graça
Fere o coração.
Mas a Fé aquece
A Alma que padece
E aponta o caminho
Da Redenção.
E o Espírito porfia,
Porque confia
No Salvador.
E com força marcha
Com devoção avança
E o Cristo alcança
Com decisão!

A importância de viajar

As adversidades e os
problemas são ine-
rentes ao ser huma-
no, presentes demo-
craticamente em to-
das as esferas e estra-

tos sociais, ou seja, ninguém está
imune; até porque, não existe
uma felicidade plena, constante.
No entanto, engana-se quem
pensa que os problemas e as difi-
culdades se dissipam quando se
fogem deles, quando não os en-
frentam.

A importância e os benefícios
de sair da rotina e viajar não é
negar ou esquecer os infortúnios
(ao contrário, eles devem ser en-
carados), mas conhecer outras
realidades e possibilidades de
existência; compreender as múl-
tiplas culturas e formas de se vi-
ver, e também descobrir nossa
insignificância nesse emaranha-
do de pessoas, costumes e tradi-
ções. E quanto maior for o auto-
reconhecimento dessa insignifi-
cância e fragilidade, menores se-
rão as exigências e pressões pelo
prestígio e notabilidade.

Viajar definitivamente possi-
bilita infinitas formas de ver o
mundo e refletir sobre si mesmo.

E, certamente, se todas as pesso-
as tivessem o privilégio de per-
correr através dos cinco conti-
nentes e conhecer as impensáveis
e inacreditáveis possibilidades de
manifestações culturais existen-
tes, o alto índice de intolerância
despencaria. Isso porque, é mui-
to fácil e comum julgar os hábi-
tos, costumes, línguas, crenças, e
modos de vida alheios quando se
tem como parâmetro a própria
cultura. Porém, se todos pudes-
sem ter o privilégio de conhecer
outras expressões culturais, o
mundo provavelmente seria mais
livre de violências, preconceitos
e discriminações porque final-
mente aprenderíamos que não
existe uma forma única de
(vi)ver; e que, por isso, não so-
mos melhores ou piores do que
outros, apenas diferentes.

Mas também isso não signifi-
ca que apenas viagens para fora
do país é que são válidas. Ao con-
trário: como sair do Brasil sem
antes conhecê-lo? Como podere-
mos ter parâmetros para compa-
rar nosso país com os outros?
Portanto, não é apenas a viagem
para o exterior que pode propor-
cionar os prazeres e aprendizados

de tal empreendimento, mas
também uma busca pelo novo,
pelo desconhecido, por uma des-
coberta, que pode estar a poucos
quilômetros da nossa residência.

Conhecer uma tribo indígena,
visitar um museu de uma cidade
nunca frequentada, ou apenas
conversar com uma pessoa de
outro território/cultura pode
proporcionar prazeres nunca an-
tes experimentados. Isso porque
são formas de aprender a olhar a
vida por outra ótica; de compre-
ender a existência de novas pos-
sibilidades; e de (re)construir e
(re)significar a vida a partir des-
sas ricas experiências.

É crucial, portanto, investir-
mos menos em bens materiais,
passageiros e supérfluos e reser-
var mais tempo e dinheiro para
viagens rumo ao desconhecido…
antes que a viagem da nossa vida
chegue ao fim definitivamente.

Equipe desfalcada
Se fosse no futebol, diríamos que o time do técnico Pitágoras Ibiapina
perdera um dos melhores atletas do seu elenco. Como o fato aconteceu
na equipe de governo do prefeito Dr. Pitagoras, não tenho dúvida algu-
ma de afirmar que a saída do secretário de Administração da Prefeitura,
Georgem Moreira, com menos de trinta dias do cargo, representa uma
perda irreparável para um governo que se inicia com a proposta de aca-
bar com as mazelas que vinha imperando na administração municipal
de Candeias.

Além de ser um profissional de reconhecida capacidade profissional,
o contabilista e bacharel em Direito Georgem Moreira, é considerado
como uma das grandes reservas morais desse famigerado meio político,
que em todas as esferas vem se deteriorando a cada dia, portanto, um
homem que contribuiria, e muito, para a transparência e austeridade do
governo municipal.

A saída de Georgem Moreira da administração do Dr. Pitagoras se
transformou numa incógnita. O prefeito não veio a público para dizer os
motivos da saída do seu Secretário e o próprio Georgem desconversa
quando indagado sobre o assunto.

À coluna, Georgem Moreira disse apenas que não se adaptou com os
métodos do serviço público, uma vez que vinha da iniciativa privada e
que no seu escritório de contabilidade as decisões são tomadas de forma
diferente, além do ritmo de trabalho, que segundo ele era muito desgas-
tante.

Nós, que conhecemos Georgem Moreira há mais de vinte anos e sabe-
mos do seu comportamento, imaginamos que alguma coisa aconteceu
que incomodou ao Secretário, que preferiu sair do Governo.

Mister se faz saber, que Georgem Moreira foi um dos primeiros em-
presários/políticos que acreditou na candidatura de Dr. Pitagoras à Pre-
feitura de Candeias, sendo, ao lado do Secretário de Governo Jarinho,
dois dos principais articuladores da campanha vitoriosa do prefeito. São
coisas da política.

Apelo de parceria
Em sua mensagem na Abertura dos Trabalhos Legislativos, o prefeito

Dr. Pitágoras conclamou os vereadores a o ajudarem a administrar a ci-
dade. “Nesse momento, quero pedir a atenção especial desta Casa para
um bem maior. Vou precisar da ajuda de todos os vereadores que com-
põem a Câmara de Candeias, não só os que fazem parte da base do go-
verno, mas todos os 17 vereadores terão da parte do Poder Executivo, o
respeito e as portas abertas para distos de interesse da cidade. Acredito
veementemente na República e na Democracia, e não há República nem
Democracia sem um Legislativo forte e coeso. Para tanto, nós devemos
juntos planejar, regular e empreender. Executivo e Legislativo de mãos
dadas para bancar a construção do futuro de Candeias. Nós contamos
com a ajuda de  cada um de vocês e tenham certeza de que eu, Márcia e
todos os Secretários estarão à disposição de vocês pelo amor e pelo bem
maior que é o bem do nosso povo”, apelou o prefeito Dr. Pitagoras.

Mudança na Câmara
Na sua primeira sessão como presidente da Câmara Municipal, o verea-
dor Fernando Calmon já mostrou que a organização da Casa será dife-
rente dos últimos anos.

Logo na abertura dos trabalhos Legislativos, o presidente Calmon
mudou o Cerimonial. Ao invés de convidar todos os Secretários Munici-
pais para compor a Mesa, Calmon mandou reservar as primeiras fileiras
do auditório para que os secretários se acomodassem. Teve Secretário/
Político que não gostou e ficou resmungando.

Promessa cumprida
Antes de se eleger presidente da Câmara Municipal, o vereador Fernan-
do Calmon prometeu aos profissionais de Imprensa, que se eleito aten-
deria a uma velha reivindicação da categoria: a criação de um espaço
para o trabalho desses profissionais.

Dito e certo. Ao encerrar a sessão solene que abriu os trabalhos legis-
lativos de 2017, o presidente Calmon inaugurou a Sala de Imprensa Jor-
nalista Claudomiro Bispo dos Santos, atendendo a uma proposição da
vereadora Lucimeire Magalhães. Ponto pro presidente.

Cobrança
Também chamou a atenção dos presentes na Abertura dos Trabalhos
Legislativos na Câmara Municipal, o pitaco do presidente Fernando Cal-
mon nos seus pares. Considerado um dos vereadores mais presentes na
Legislatura passada, Calmon ficava incomodado com o atraso das ses-
sões.

Agora, como Presidente, ele cobrou publicamente que os vereadores
cumpram o Regimento Interno da Casa e compareçam às sessões no
horário estabelecido: terças e quintas-feiras, das 9:00 às 12 horas. Teve
vereador que não gostou e torceu o nariz.

Nova Câmara
Dos 17 vereadores eleitos nas eleições municipais de outubro do ano pas-
sado, nove são marinheiros de primeira viagem (Arnaldo do Ponto Eco-
nômico, Pastor Adailton, Diego Maia, Silvio Correira, Mica, Nal da San-
Martim, Val Enfermeiro, Jorge da JM e Irmão Gerson. Desses, quatro se
elegeram pela oposição (Mica, Nal, Irmão Gerson e Jorge da JM), os
demais fazem parte da bancada da situação (Aranaldo, Pastor Adailton,
Diego Maia, Silvio Correia e Val Enfermeiro).

Na totalidade dos vereadores, a oposição elegeu nove e a situação oito.
Os analistas políticos de plantão, dizem que em menos de 6 meses o pre-
feito Pitágoras terá maioria na Casa, pois alguns vereadores não terão
condição de fazer oposição. É esperar pra ver!
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O ex-secretário Marcus Vinicius acompanhou os empresários na visita ao prefeito

Prefeito se reúne com empresários para
discutir futuras instalações de empresas

O prefeito de Candeias, Dr.
Pitagoras se reuniu na tarde
do último dia 26 de Janeiro,
com empresários de vários se-
tores da economia mundial,
que pretendem se instalar na
cidade. Na oportunidade, foi
aberta uma mesa de negocia-
ção com intuito de facilitar a
instalação dessas empresas,
que poderão gerar em média
dois mil empregos diretos na
cidade.

Dr. Pitagoras afirmou que
pretende abrir as portas do
município para que essas em-
presas venham gerar empre-
gos e renda. “Entendo que a
cidade tem um vetor de cres-
cimento ainda não explorado
e que precisamos enquanto
gestores, retirar os entraves
que impedem essas empresas
de vir. Antigamente, ficáva-
mos envergonhados porque só
cidades vizinhas eram benefi-

ciadas com a instalação de
empresas. Isto tem de mudar,
e nós vamos analisar as nos-
sas legislações para dentro da
Lei e com a anuência da Câ-
mara de Vereadores, gerar-
mos incentivos para a cidade
voltar a se desenvolver” afir-
mou o prefeito.

Os empresários sugeriram
a criação de um polo para a
instalação dessas empresas e
o prefeito afirmou que a pre-

feitura poderá incentivar es-
sas instalações, analisando
mudanças na legislação, cele-
ridade nos procedimentos. O
secretário de Finanças, Cami-
lo Pinto, disse que a prefeitu-
ra irá analisar as possíveis al-
terações na legislação tributá-
ria, organizar as leis munici-
pais, para implantar uma po-
lítica de desenvolvimento do
município.

A representante Daniele
Moraes, da Línea Comercial,
afirmou que a possível insta-
lação do polo na cidade trans-
formaria a realidade local. “Se
firmamos parcerias como es-
sas, em pouco tempo, empre-
sas de Calçados e Móveis, por
exemplo, gerariam milhares
de empregos rapidamente”
disse. Os investimentos em
quatro anos seriam na base de
R$ 600 Milhões de reais e ge-
rariam mais de 2 mil empre-
gos diretos, 4 mil empregos
indiretos, e o polo teria cerca
de vinte empresas.

Participaram da reunião, a
vice prefeita, Márcia Gomes, o
Secretário de Finanças, Cami-
lo Pinto, o secretário de Go-
verno, Jário Santos, o secre-
tário de Industria e Comércio,
André Peixoto, o Secretário de
Meio Ambiente, Tony Gleid-
son e o secretário de Serviços
Públicos, Carlos Alberto.

Fonte e Foto:

ASCOM / PMC

Estudantes Universitarios
da Pinboba ganham
transporte até o bairro

Festa de Iemanjá em São F. do Conde
teve show de Carla Lis e Banda Mametto
São Francisco do Conde re-
alizou mais uma vez a tradi-
cional Festa de Iemanjá. O
evento começou a partir das
08h, com cortejo e entrega
de presentes à Rainha do
Mar. Na sequência, as baia-
nas se reuniram na orla para
continuar as homenagens. A
festa teve show de Carla Lis
e Banda Mametto.
O evento foi realizado atra-
vés da Secretaria Municipal
de Cultura (SECULT) com o
apoio da Secretaria Munici-
pal de Turismo (SETUR).

Homenagens ao Dia 02
de Fevereiro

O município de São Fran-
cisco do Conde, situado no
Recôncavo Baiano, traz na
sua história, além das bele-
zas naturais, as riquezas re-
presentadas através das fes-
tas culturais que envolvem
sincretismo e muita fé. Uma
dessas festas é comemorada
no dia 02 de Fevereiro,
quando a igreja católica ce-
lebra a devoção a Nossa Se-
nhora da Luz e nas religiões
de matriz africana aclamam
Iemanjá. A festa atrai milha-
res de pessoas devotas para
festejar e homenagear a Ra-
inha do Mar.

Protagonista de milhões
de lendas, Iemanjá se mul-
tiplica em várias versões e se
transforma de acordo com a
cultura local. Chegou ao Bra-
sil nos tempos coloniais, tra-
zida pelos escravos. Em ter-

ras africanas era a Deusa do
Rio Ogum, Rainha das
Águas Doces. Entre nós, ela
se tornou a “Rainha do Mar”,
com os títulos de Deusa da
Compaixão, do Perdão e do
Amor Incondicional.

A Festa de Iemanjá da Si-
rilândia, idealizada por um
grupo de amigos que se reu-
nia à beira-mar, ao longo da
Orla Marítima de São Fran-
cisco do Conde, para degus-
tar os frutos do mar, em es-
pecial o “siri”, foi o que ori-
ginou o nome Sirilândia. Ao
longo de 20 anos essa festa
reúne adeptos do candom-

blé, grupos culturais e toda
comunidade para tocar tam-
bores, oferecer presentes e
celebrar uma só religiosida-
de, uma só fé. Saudar a Rai-
nha do Mar é um ato de re-
verenciar as riquezas e agra-
decer pelos frutos recebidos,
tudo marcado por ato de fé.

Os primeiros colaborado-
res da Festa de Iemanjá da
Sirilândia foram: Srº Aloísio
Souza (ex-secretário da
SEINF), Paulo Fontoura (da
Petrobras), Osman Ramos,
Silvano Natividade, Augus-
to Sérgio (Garoa), Benedito
Nunes (Maluco), Valter

França, Eduardo (Eduar-
dão), Atanazildo (Atanazio),
D. Didi, Mãe Nini, Zé Locu-
tor, Calmon Pescador, Celes-
te Costa e os saudosos Ger-
vásio Primo e Mário Morei-
ra.

Esta manifestação cultu-
ral era cultuada pelos terrei-
ros, grupos culturais, sam-
bas de roda que abrilhanta-
vam a festa em homenagem
a Rainha do Mar. Hoje, a fes-
ta é organizada pela comis-
são formada através da par-
ceria entre a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e a comu-
nidade franciscana.

SEMAP retoma ação de
monitoramento e fiscalização
ambiental nas águas do município

A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca (SEMAP), de São
Francisco do Conde, reto-
mou no último dia 02 de fe-

vereiro, as ações de monito-
ramento e fiscalização ambi-
ental das águas do municí-
pio, com saída em frente a
capela de Nossa Senhora da

Conceição, aproveitando os
festejos do dia 02 de Feve-
reiro, Dia de Iemanjá.

O objetivo da secretaria é
de dar continuidade ao tra-
balho iniciado anteriormen-
te (suspenso para manuten-
ção da lancha utilizada na
ação) de fiscalizar a prática
de ações ilícitas, tais como:
pesca pedratória, corte de

manguezais, pesca com rede
no defeso, pesca com rede de
malhas (que são proibidas),
derramamento de óleo no
mar, dentre outras.

A ação de fiscalização é
realizada com profissionais
da SEMAP, em uma embar-
cação de fibra tipo Motor-
board, motor Mercury 60
HP, com 5 metros.

SECOM/PMSFC

     Dudu Fontes

A banda Mameto foi uma das atrações da festa de Iemanjá de São Francisco do
Conde, marcando uma das festa populares mais tradicionais da cidade

Por Noel Tavares

Procura-se o
futuro do Brasil

Não conseguimos entender como a
violência vem tomando grandes proporções
nesse país e pouca coisa é feita para barrar
essa situação. Mas entendo que poderia ser
diferente se houvesse boa vontade de quem
comanda tudo por aqui. Os armários dos
fóruns abarrotados de processos, a briga

pelo poder que se torna primordial para a maioria dos políticos
em Brasília e a falta de atenção dispensada as forças de
segurança, dão a sensação de que nada mais presta neste país.
Outra conclusão é de que todos eles buscamdefender os seus
próprios interesses.

Neste turbilhão de práticas inaceitáveis para uma nação que
usa o discurso da moralidade para sair das crises financeira e
política, a população carrega nas costas todos os efeitos dos
atos de corrupção e da falta de boa vontade para uma real
mudança.Em busca do tão falado Novo Rumo, as mulheres de
policiais militares do Espírito Santo vão aos quartéis e impe-
dem o policiamento de sair para patrulhar as ruas. E como re-
sultado: saques; roubos; assaltos; furtos e mais de 100 mor-
tos. Garantia de condições de trabalho e reajuste salarial fa-
zem parte da pauta de reivindicações. O governo observa de
longe e só depois do estrago na sociedade, envia meia dúzia de
membros da Força Nacional e das Forças Armadas para o es-
tado.

Por outro lado, o governo daquele estado diz tratar-se de
um movimento político e ameaça punir os policiais. Na con-
tra-mão de tudo isso, fica a população refém dos bandidos que
aterrorizam. O exemplo da cidade de Vitória, capital do Espí-
rito Santo, começa a ganhar força no país e o Rio de janeiro se
pronuncia através dos familiares de policiais que tomam a
mesma decisão. Em muitas vezes, os policiais são levados de
helicóptero para os locais de trabalho e como consequência, o
medo e o pânico tomam conta da população.

Os casos ocorridos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro
demonstram a insatisfação desses policiais que por mais bra-
sileiros que sejam, estão com os nervos à flor da pele por não
suportarem mais tantos atos de corrupção no país e que refle-
tem na pele do cidadão. Essa situação, é o rescaldo das inúme-
ras denúncias sobre os envolvidos e acusados na Operação Lava
Jato. O governo até que tenta amenizar os ânimos ao afirmar
que os denunciados pela Procuradoria Geral da República se-
rão afastados do poder.

Mas como os processos são longos, o povo brasileiro clama
por celeridade na expectativa de ver alguém realmente cum-
prindo pena, devolvendo o dinheiro levado e pedindo descul-
pa a nação. Alguns empresários, políticos, marqueteiros e fun-
cionários de empresas envolvidas nos escândalosaté já estão
presos. O ideal é que continuem e assim perceberemos que o
Brasil está sendo passado a limpo e, aos poucos, se livre da
corrupção e dos seus corruptores. Sabemos que para o êxito
total desta nação, precisamos também fazer uma limpa nas
gavetas dos fóruns para acelerar os processos de pessoas co-
muns. Qualificar e pagar bem aos policiais, médicos e profes-
sores fazem parte do contexto de um Brasil melhor.

ARTIGO

*Noel Tavares é graduado em Secretariado Executivo e

em jornalismo e pós-graduado em jornalismo Cultural.

Uma velha reivindicação dos
estudantes universitários do
povoado da Pindoba, a ex-
tensão do percurso do ôni-
bus que transporta os alunos
até o bairro, finalmente foi
atendida graças a interven-
ção do vereador Silvio Cor-
reia junto ao prefeito Dr. Pi-
tágoras.

Sensível ao problema dos
estudantes universitários da
Pindoba, que antes precisa-
vam andar mais de quatro
quilômetros, até o bairro do
Ouro Negro, para pegar o
transporte, o vereador Silvio
Correia tinha prometido du-
rante a campanha que exten-
são da linha seria a sua pri-
meira cobrança ao prefeito
Dr. Pitágoras.

“Os cerca de 20 estudan-
tes universitários que mo-
ram na Pindoba nunca tive-
ram esse direito, por isso que
eu prometi na campanha
eleitoral e agora estamos
cumprindo. Ainda bem que
o prefeito Dr. Pitágoras en-
tendeu a necessidade dos es-
tudantes e autorizou o nos-
so pedido”, revelou satisfei-
to, o vereador Silvio Correia.

Em seu primeiro manda-
to na Câmara Municipal de
Candeias, Silvio Correia pre-
tende atuar defendendo os
interesses de todas as comu-
nidades do município. “Co-

nheço Candeias de ponta a
ponta, sei das dificuldades
enfrentadas por nossa popu-
lação e lá na Câmara de Ve-
readores, vou apresentar
projetos para melhorar as
condições de vida do nosso
povo, que tem sofrido muito
nos últimos anos” diz Sílvio,
acrescentando que todos os
projetos do prefeito Dr. Pi-
tagoras que sejam de inte-
resse do municipio ele vai
defender e aprovar.

Filho do camponês Cassi-
miro Correia, que cumpriu
três mandatos na Câmara de
Vereadores, Silvio pretende
seguir os exemplo do pai e se
transformar num dos me-
lhores vereadores da atual
Legislatura, Pedigree ele
tem!

O vereador Silvio Correia
quer ser um dos melhores
da atual Legislatura
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Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br / Ouvidoria - 90908845-9090
Central de Atendimento ATT - (71) 3432-1000

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

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

Da Redação

Com informações do site

da Diocese de Camaçari

Fotos: Abdias Alves
Festa de Nossa Senhora das Candeias
foi encerrada com grande procissão

A Imagem de Nossa
Senhora das Candeias
é reverenciada pelos

católicos de todo o
Estado

Considerado um dos mai-
ores eventos católicos da
região metropolitana de
Salvador e  Recôncavo bai-
ano, os festejos em home-
nagem a Nossa Senhora
das Candeias, que está
completando duzentos
anos agora em 2017, foi en-
cerrado no último dia 3 de
fevereiro com a realização
de uma grande Procissão,

acompanhada por cerca de
dez mil fiéis que percorre-
ram as principais ruas e
avenidas da cidade.

Com muita emoção, de-
voção e fé, a multidão par-
tiu do Adro da Igreja Ma-
triz por volta das 16 horas
e todo o percurso foi bas-
tante animado por cânticos
a Deus e à padroeira da ci-
dade das luzes.

Já passava das 18 horas,
quando os fiéis chegaram
de regresso à Praça, onde o
reitor do Santuário Nossa
Senhora das Candeias, frei
Jorge Luiz, acompanhado
de outros sacerdotes, cele-
brou a Benção do Santíssi-
mo Sacramento, encerran-
do como muito brilho, os
festejos em homenagem à
padroeira de Candeias,
mostrando que a cidade é
uma das mais católicas da
Região Metropolitana.

Com o tema “Nossa Se-
nhora das Candeias, ensi-
nai-nos a viver na família a

alegria do amor”, foram
nove noites dedicados a
Virgem Mãe das Candeias,
a poderosa que intercede e
alimenta a fé no Cristo Je-
sus. A abertura aconteceu
às 5h, com alvorada de fo-
gos, hasteamento da ban-

deira e oração do Ofício de
Nossa Senhora, no Santu-
ário de Nossa Senhora das
Candeias.

Durante os dias de rea-
lização do Novenário, a
imagem foi conduzida ao
altar embalada pelo Hino

Nossa Senhora das Candei-
as.  Até o dia 3 de feverei-
ro, cerca de 4 mil estiveram
na Praça, que leva o seu
nome para louvar, pedir e
agradecer pelas graças al-
cançadas. “O novenário é
uma forma de preparação

espiritual para celebração
da festa do santo patrono
de uma comunidade. É
como se fosse um retiro es-
piritual onde por nove dias
se reflete sobre as virtudes
e os ensinamentos do san-
to celebrado, aprofundan-
do-se assim na sua espiri-
tualidade. Por isso, é um
momento de suma impor-
tância na vida da comuni-
dade que se enriquece espi-
ritualmente e se renova na
fé por aquilo que é o teste-
munho de vida cristã dado
pelo santo festejado”, afir-
ma o pároco frei Jorge Luiz
Soares.

O Novenário em louvor
a Nossa Senhora das Can-
deias foi iniciado no dia 24
de janeiro e chega ao 200º
ano, celebrando ainda os 27
anos da presença dos Fra-
des Menores Conventuais
em Candeias, que teve seu
início em janeiro de 1990
com a chegada do Frei Sta-
nislaw Ocetek.

Nota oficial de esclarecimento da Secretaria
da Educação de São Francisco do Conde

A Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC vem,
através desta nota, esclarecer
a comunidade Franciscana a
respeito das modificações re-
ferentes ao serviço de Trans-
porte Universitário e à con-
cessão das bolsas de estudo
do Programa de Apoio ao
Universitário Franciscano –
PROUNIFAS.

Como já é de conheci-
mento geral, em decorrência
da crise financeira que asso-
la o país, nosso município
sofreu um rigoroso corte or-
çamentário. Devido a isso,
não será possível manter o
mesmo quantitativo de veí-
culos e o Transporte Univer-
sitário está sendo readequa-
do.

Pela necessidade ur-
gente de reestruturação do
PROUNIFAS, neste momen-
to não será possível ofertar
novas bolsas de estudo. No

entanto, aqueles que possuem
o benefício continuarão rece-
bendo o apoio financeiro.
Para garantir que as reade-
quações não trarão prejuízos
nem para o semestre letivo,
nem para os universitários, foi
realizado um cadastro dos es-
tudantes, a fim de que as mo-
dificações considerem a ofer-
ta e a demanda dos alunos.
Portanto, não há motivos para
preocupação.

É importante salientar
que os roteiros foram modifi-
cados. Além disso, aos sába-
dos não haverá a oferta do ser-
viço, uma vez que o objetivo é
equilibrar o percentual de gas-
tos e garantir que os ônibus
circulem de segunda a sexta-
feira

Nessa nova configura-
ção, teremos um melhor con-
trole no acesso dos universi-
tários ao serviço de Transpor-
te. Serão confeccionadas car-

teirinhas de identificação
para utilização e acesso aos
ônibus. É necessário que to-
dos os estudantes que depen-
dem do transporte universi-
tário façam este documento,
através de cadastro online,
no  site da Prefeitura, até o
dia 28 de fevereiro. 

As alterações no servi-
ço de Transporte Universitá-
rio e a reestruturação do
PROUNIFAS visam assegu-
rar que os estudantes fran-
ciscanos sejam assistidos até
o final do ano. Toda e qual-
quer decisão da Secretaria da
Educação tem por finalidade
garantir o desenvolvimento
integral de sua comunidade.

Atenciosamente,
Marivaldo do Amaral
Secretário da Educação
Contato:  (71) 3651-8572

Milhares de pessoas acompaharam a procissão em louvor a Nossa S. das Candeias
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A melhor comida a
Quilo da nossa regiãoRestaurante O Braseiro

Fonte: ASCOM / SDR

Foto: Mariana Ferreira

Programa de Desenvolvimento Econômico e
Social da Mata Atlântica foi lançado pela SDR
Com o tema O que nos une é
maior do que o que nos sepa-
ra, foi lançado, no último dia
11 de fevereiro, no assenta-
mento Terra Vista, município
de Arataca, Território de Iden-
tidade Litoral Sul, o Programa
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social da Mata Atlân-
tica. O evento, que teve a pre-
sença do secretário estadual
de Desenvolvimento Rural
(SDR), Jerônimo Rodrigues,
representando o governador
Rui Costa, é uma iniciativa da
Teia dos Povos e do Consór-
cio Intermunicipal da Mata
Atlântica (CIMA).

A ação tem como obje-
tivo proteger o bioma Mata
Atlântica no estado da Bahia,
conservando as espécies nati-
vas de plantas e a fauna e
construindo um bem viver
para os povos da floresta, os
extrativistas, assentados da
reforma agrária, pequenos e
médios agricultores familiares
e todos aqueles que acreditam
no potencial do cacau cabru-
ca (produzido em um sistema
que preserva a Mata Atlânti-
ca).

O secretário da SDR,
Jerônimo Rodrigues, ressalta
a importância da atuação ar-
ticulada entre consórcio e Teia
dos Povos, agentes de trans-
formação que não só executa,
mas pensa e elabora projetos
estruturantes, revelando boas
iniciativas, pensando na recu-
peração ambiental, desde o
plantio à comercialização,
com fortes vertentes de edu-
cação. Rodrigues lembrou
ainda da importância da pre-
sença e atuação das universi-
dades e da parceria do Gover-
no do Estado com o Instituto
Biofábrica de Cacau, que pre-
vê a distribuição de 36 mi-
lhões de mudas nos próximos
oito anos.

“Esse é um projeto de
desenvolvimento e de mudan-
ça cultural, que já conta com
a parceria do Estado e envol-
ve indígenas, quilombolas, ri-
beirinhos, assentados e agri-
cultores familiares de uma
forma geral. É também uma
iniciativa de valorização da
cadeia produtiva do cacau e o
Governo já vem realizando um

trabalho de parceria nas áre-
as de regularização fundiária,
por meio da Coordenação de
Desenvolvimento Agrário
(CDA), de acesso à água e de
apoio à cadeia produtiva do
cacau, por meio do edital do
projeto Bahia Produtiva com
recursos na ordem de R$ 10
milhões, que está sendo exe-
cutado pela Companhia de
Desenvolvimento e Ação Re-
gional (CAR), entre outras
ações, que resultam na melho-
ria da renda e das condições
ambientais e econômica dos
territórios envolvidos”.

Joelson Ferreira, da co-
ordenação da Teia dos Povos,
ressalta que esse programa
visa a construção de uma base
econômica, para uma região
que perdeu força nas últimas
décadas, para a partir daí,
construir agroindústrias, ro-
teiros turísticos, e uma educa-
ção com base na economia, re-
construindo a região com ou-
tra perspectiva. “Estamos
dentro de uma bioma que, ao
mesmo tempo que é riquíssi-

mo é também frágil, que per-
deu espaço com a monocultu-
ra, por isso, precisamos avan-
çar na perspectiva de proteger
esse bioma com conscientiza-
ção e valorização do sistema
cabruca e da região, recons-
truindo um sistema agroflo-
restal, para proteger as nas-
centes, as espécies e trabalhar
para gerar uma economia pu-
jante desses territórios”.

O cacique Nailton Pata-
xó, da comunidade Pataxó Hã
Hã Hãe, da Terra Indígena Pa-
raguaçu, do município de Pau
Brasil, falou das ações realiza-
das pelo Governo do Estado,
nas áreas de acesso à água e
apoio à bovinocultura de leite
e afirmou que essas ações,
unidas s atuação da Teia dos
Povos, despertaram o interes-
se da comunidade para mudar
a sua realidade. “Nós já esta-
mos trabalhando a terra com
o pensamento de plantar as
mudas, que serão distribuídas
e de produzir alimentos para
a auto-sustentação da comu-
nidade”. O cacique reforçou

ainda que essa aliança com a
Biofábrica e com a Teia dos
Povos, que trabalha pela uni-
ficação dos povos é muito im-
portante para que a comuni-
dade tenha a garantia dessa
autonomia.

Para o diretor geral do
Instituto Biofábrica de Cacau,
Lanns Almeida, “o programa
é desafiador, são 400 mil hec-
tares de área recuperada e a
Biofábrica, em parceria com a
SDR, CAR, Superintendência
da Agricultura Familiar
(Suaf), Superintendência de
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Bahiater), as secre-
tarias estaduais de Agricultu-
ra, Ciência e Tecnologia e Ino-
vação e Desenvolvimento Eco-
nômico, exerce um papel fun-
damental, para executar essa
ação que deve empregar 120
mil pessoas na segunda mai-
or região do estado em núme-
ro de habitantes e com inscri-
ção no cadastro único. Só com
a reestruturação da agropecu-
ária, agricultura e da organi-
zação da base produtiva, é que

O encontro serviu, entre outras coisas, para o amplo debate sobre a conservação do bioma da Mata Atlântica

conseguiremos incluir essas
pessoas de maneira duradou-
ra, para poderem entrar num
processo de produção, gera-
ção de renda e agregação de
valor aos seus produtos”.

O programa, que será
iniciado com a recuperação de
200 mil hectares e implanta-
ção de mais 200 mil, totali-
zando 400 mil hectares de Sis-
tema Agroflorestal (SAF) e
cacau cabruca, será executado
nos próximos oito anos, ala-
vancando projetos de educa-
ção, inovação tecnológica e
agroindustrialização, unifica-
dos com o turismo e a valori-
zação da cultura e dos ativos
regionais dos territórios inse-
ridos no Sistema Cabruca, que
na Bahia compõe o bioma
Mata Atlântica, do Recôncavo
ao Extremo Sul do estado.

A Teia dos Povos e o
CIMA, desde 2013, vêm cons-
truindo esse programa, que
atenderá 92 municípios, revi-
talizando e ampliando a eco-
nomia de base na Mata Atlân-
tica. A iniciativa prevê ainda

a geração de 120 mil empre-
gos diretos e indiretos, R$ 1
bilhão em impostos e R$ 8 bi-
lhões circulando na região,
mais de 200 espécies de ani-
mais conservadas, a conserva-
ção de 55 espécies de plantas
nativas em alto risco de extin-
ção, 36 milhões de mudas dis-
tribuídas em oito anos e o for-
talecimento da vida no cam-
po em busca do bem viver des-
sas comunidades, entre outras
ações.

O evento aconteceu até
o dia 12 de fevereiro, com uma
programação que incluiu o
plantio simbólico de um hec-
tare de Sistema Agroflorestal
(SAF) e distribuição de mu-
das, contou com a presença do
chefe de gabinete da SDR, Je-
andro Ribeiro, deputado fede-
ral, Davidson Magalhães, de-
putado estadual, Marcelino
Galo, representantes do Insti-
tuto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra),
Banco do Brasil, prefeituras
dos territórios envolvidos,
CIMA e consórcios públicos,
universidades estaduais e fe-
derais, institutos de ensino
tecnológico, movimentos soci-
ais, colegiado territorial, Asso-
ciação dos Municípios do Sul,
Extremo Sul e Sudoeste da
Bahia, entre outras.

Jornada Agroecológica da
Bahia

No evento aconteceu
ainda o lançamento da 5ª Jor-
nada Agroecológica da Bahia,
que tem como tema central
“Terra e Território: Natureza,
Educação e Bem-Viver” e será
realizada em parceria com a
Universidade Federal do Sul
da Bahia (UFSB), em Porto
Seguro (BA), no período de 19
a 23 de abril.

Teia dos Povos
A Teia dos Povos é um

Movimento Agroecológico in-
serido nos movimentos e co-
munidades, promotor de mu-
danças para uma nova socie-
dade a partir da emancipação,
autonomia e dignidade do ser
humano, da Mãe Terra e das
suas sementes.

Artesãos se reúnem com Secretários

A secretaria de Cultura, Tu-
rismo e Juventude, junto
com a secretaria do Traba-
lho, Emprego e Renda do
município realizou no últi-
mo dia 8 de fevereiro, uma
reunião com os artesãos e
artesãs de Candeias. Na

oportunidade os artistas pu-
deram questionar e pergun-
tar sobre as propostas da se-
cretaria para os artesãos.

O secretário de Cultura,
Turismo e Juventude, Cassio
Vinicius, falou sobre a cria-
ção da feira de artes munici-

pal, para os artistas exporem
suas obras, e a casa do arte-
são de Candeias, que será
instalada na Praça Nossa
Senhora das Candeias. O es-
paço será chamado de (AR-
TESARTES)  e será cedido
pelo município para os arte-
sãos venderem e exporem
seus produtos.

 O secretário de Trabalho,
Emprego e Renda, André
Junior, destacou a impor-
tância dos artesãos mostra-
rem seus produtos e fomen-
tarem as vendas e estimulou
a participação dos mesmos
na feira das artes que será
realizada de 15 a 19 de mar-
ço em Salvador, que será re-
alizada pela Associação dos
Artesãos da Bahia, (ADA-
BA). Foi feito também um
cadastro para saber quem
são e o que fazem esses ar-
tistas, e no fim da reunião os
artesãos apresentaram suas
obras. 

Vários artesãos de Candeias compareceram à reunião
e fizeram pleitos aos secretários Cassio Vinicius, da
Cultura, e André Júnior, de Emprego e Renda

SEDUC de São Francisco do Conde
disponibilizou mais de 3.300 vagas de
ensino em toda rede municipal
A Secretaria Municipal da
Educação (SEDUC), de São
Francisco do Conde, reali-
zou o processo de matrícula
informatizada de 2017 e dis-
ponibilizou mais de 3.300
vagas em toda rede munici-
pal, para Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e II e
EJA (Educação para Jovens
e Adultos). As matrículas en-
cerraram nas escolas, dentro
do cronograma estabelecido
pela secretaria, no dia 30 de
janeiro, mas seguem na sede
da SEDUC para aqueles que
por algum motivo não con-
seguiram comparecer as
unidades escolas no prazo
estipulado anteriormente. O
município possui 52 escolas
distribuídas entre sede e
bairros.

No total, 1.195 vagas fo-
ram preenchidas na Educa-
ção Infantil, 1.209 no Fun-
damental I e 973 no Funda-
mental II. No caso da Edu-
cação de Jovens e Adultos -
 EJA, os alunos só realizam
as matrículas quando inici-
am as aulas. Ainda restam
110 vagas em escolas de
Educação Infantil, 180 no
Fundamental I e 350 para o
Fundamental II.

Documentos necessári-

os:

No ato da matrícula, os
alunos deverão apresentar
originais e entregar fotocó-
pia das seguintes documen-
tações: histórico escolar ori-
ginal, Certidão de Nasci-
mento, RG, CPF, 02 fotos

3×4 recentes, Comprovante
de Residência, número do
NIS e o número do Cartão do
SUS.

No caso de alunos meno-
res de 18 anos, no ato da
matrícula, deverá ser apre-
sentada a seguinte docu-
mentação dos pais ou res-
ponsáveis: Documento com-
probatório de vínculo de pa-
rentesco, tutela, guarda ou
adoção, bem como Certidão
de Nascimento, Carteira de
Identidade, CPF, Compro-
vante de Residência, NIS
(do titular do Bolsa Família
que o aluno é dependente),
Cartão Cidadão e PAS (se ti-
ver).

Qualquer dúvida pode
ser tirada na sede da SE-
DUC.
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Vereador Pastor Adailton lança
o projeto “Corrente do Bem”

Vice-governador João Leão e secretários
estaduais visitaram Candeias

No último dia 10 de feverei-
ro, o vice-governador da
Bahia, João Leão, visitou o
município de Candeias, jun-
tamente com uma equipe téc-
nica da Conder, do secretário
de Saúde do Estado, Fábio
Villas Boas, do secretário de
Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, Car-
los Martins. A comitiva foi re-
cebida pelo prefeito Dr. Pitá-
goras, a vice prefeita Márcia
Gomes, secretários munici-
pais e vereadores.

A visita começou na loca-
lidade conhecida como Bura-
cão, uma área devastada pela
erosão, no Distrito de Meni-
no Jesus, que havia sido soli-
citada pelo prefeito Pitagoras
ao governador Rui Costa,
uma solução para o proble-
ma. O Governador encarre-
gou João Leão de fazer o le-

O vice-governador João Leão e os secretários estaduais foram recebidos pelo pre-
feito Pitagoras Ibiapina, secretários municipais e vereadores da base

vantamento da área. O vice-
governador afirmou que uma
equipe da Conder estará ana-
lisando o local, para tomar as
devidas providências que se-
jam cabíveis.

Logo após, a comitiva se
dirigiu a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Hospi-
tal Ouro Negro, Lagoa da
CCC, e o Estádio Municipal
David Caldeira. Sobre o fe-
chamento da UPA, João Leão
disse que foi uma medida
muito bem acertada do Pre-
feito Dr. Pitágoras. “Não sei
como chamavam uma unida-
de daquela de emergência,
pois o perigo era eminente,
com a estrutura comprome-
tida por várias rachaduras.
Aquela unidade não poderia
estar prestando serviço à po-
pulação daquela forma” dis-
se ele.

O vice governador afir-
mou que não há mais moti-
vos para o hospital Ouro Ne-
gro, continuar sob interven-
ção Federal. “Já passou da
hora de ter acabado essa in-
tervenção, que foi feita na
gestão passada”. Para o secre-
tário estadual de Justiça, Di-
reitos Humanos e Desenvol-
vimento Social, Carlos Mar-
tins, a intervenção federal
não se faz mais necessária e
que a prefeitura precisa ter o
direito de administrar o hos-
pital. “O prefeito foi eleito
para administrar. Para uma
boa gestão, é preciso que ele
possa colocar sua equipe. A
responsabilidade é dele, até
porque a população cobra do
gestor uma boa qualidade dos
serviços públicos. Essa inter-
venção não é mais necessá-
ria” disse Martins.

O secretário de Saúde do
Estado, Fabio Villas Boas
acredita ser necessário um
entendimento rápido com a
justiça federal para que a ad-
ministração do hospital vol-
te a ser responsabilidade do
município. O prefeito Dr. Pi-
tágoras afirmou que vai enca-
minhar solicitação através da
procuradoria do município à
Justiça Federal, pedindo o
encerramento da interven-
ção, que foi prorrogada há
poucos dias.

O vice governador trouxe
uma mensagem do governa-
dor do estado, Rui Costa de
que a Saúde de Candeias, pre-
cisa estar em consonância
com as melhorias que tem
sido feitas na Bahia e lem-
brou da construção de vários
hospitais no estado. “Vamos
ajudar Candeias na secretaria
de saúde em tudo que a cida-
de precisar” afirmou.

João Leão visitou ainda a
Lagoa da CCC, e falou do in-
teresse do Governador Rui
Costa em realizar um projeto
semelhante ao da Lagoa En-
cantada de Feira de Santana.
Um projeto começará a ser
arquitetado para transformar
a Lagoa em um local de recre-
ação e lazer no futuro. A visi-
ta seguiu para o estádio mu-
nicipal David Caldeira, onde
a Conder e a Sudesb realiza-
rão estudos para reforma e
revitalização do equipamen-
to esportivo.

Fonte e Foto: Ascom/PMC

Com Redação

Copa Verão de Futsal reabre o Ginásio de Esportes
A prefeitura através da secre-
taria de Esportes e Lazer rea-
briu no último sábado, 11 de
fevereiro, o Ginásio de Espor-
tes Antônio Cardoso dos San-
tos, um equipamento públi-
co de uso para várias moda-
lidades esportivas do municí-
pio, que tem grande utiliza-
ção e valor para a população,
principalmente a juventude,
tão carente de áreas de lazer.

Paralelamente à abertura
do ginásio, foi dada a largada
para a Copa Verão de Futsal,
um torneio idealizado pelo
secretário de Esportes Wal-
fredo Teixeira Filho, o Nem
de Barão, que tem vários pro-
jetos importantes para ala-
vancar o esporte no municí-
pio. “Quando assumi a Secre-
taria, tinha um compromisso
comigo mesmo, ‘vou dá tudo
de mim para que a juventude
de Candeias possa praticar o
esporte em nossa cidade’,
confessou Nem de Barão.

O prefeito Dr. Pitágoras
falou da alegria e satisfação

Da Redação

Com informações da Ascom/PMC

Foto: Jota Brito

em estar devolvendo o Giná-
sio reformado para a cidade.
“Tenham certeza de que to-
dos os esforços foram feitos
para que hoje vocês tenham
um Ginásio novinho para
desfrutar”, afirmou o gestor.

O prefeito Dr. Pitágoras e
o secretário de Esportes e La-
zer, Nem de Barão, iniciaram
oficialmente a Copa Verão de
Futsal, dando o pontapé ini-

cial da partida entre os times
da Agropesca e Santa Clara. 
A copa segue todas as terças,
quintas e sextas-feiras, sem-
pre às 19h.

Estiveram presentes no
evento a Vice prefeita Márcia
Gomes, o Deputado Estadu-
al Pastor Sargento Isidoro, o
secretário de Justiça Direitos
Humanos e Desenvolvimen-
to Social Carlos Martins, se-

cretários e subsecretários
municipais e vereadores.

Aos poucos, portanto, a
prefeitura está devolvendo ao
povo os equipamentos de re-
creação e lazer, tão almejado
por todos que praticam es-
portes na região.

Vereador Pastor Adailton

Em seu primeiro mandato na
Câmara Municipal de
Candeias, o vereador Adailton
Pereira de Sales, o Pastor
Adailton, diz que vai exercer
o cargo defendendo os
interesses do município de
Candeias e, principalmente,

preocupado com a questão
social do município.

Ligado à Igreja Universal
do Reino de Deus, o vereador
Pastor Adailton lançou no
último dia 16 de fevereiro, o
projeto Corrente do Bem, que
consiste em prestar uma série

de serviços nas comunidades
mais carentes do município. O
primeiro bairro beneficiado
com o projeto foi o Malembá
de Baixo, que recebeu o
Vereador e sua comitiva, para
a distribuição de um sopão.

De acordo com o vereador
Pastor Adailton, a cada 15
dias, ele e os seus
companheiros de trabalho
farão visitas aos bairros e
distritos de Candeias.

Solenidadde da abertura oficial da 1a. Copa Verão de Futsal de Candeias

Facebook:netnovais/corretorae

mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi) WhatsApp: 929381173

ALUGO GALPÕES EM CANDEIAS

Galpão com: 600 m² com escritório e banheiro e
área externa para estacionamento para carga e

descarga de 700 m².

GALPÃO com: 360m² com escritório e banheiro
com área de estacionamento para carga e descar-
ga de 700 m² São modeláveis, podendoser mode-
lado conforme a necessidade do cliente.

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Dep. José Carlos Aleluia

Canal do Sertão vira
prioridade no Ministério
da Integração Nacional

A Secretaria Municipal da
Saúde – SESAU, de São
Francisco do Conde, reali-
zou no último dia 17 de feve-
reiro, na Câmara de Verea-
dores, um Seminário sobre
Novos Direcionamentos da
Política de Atenção Básica,
que teve como tema central
a “Atenção Integral: Família
Saudável”. O público-alvo
foram os profissionais das
equipes de saúde da família.

A Atenção Básica é o pri-
meiro nível de atenção em
saúde e se caracteriza por

O Canal do Sertão entrou nas
prioridades do Ministério da
Integração Nacional nos pró-
ximos anos. O projeto benefi-
cia 44 municípios baianos lo-
calizados no Semiárido e 1,5
milhão de pessoas que sofrem
com a falta de água no estado.
Sensibilizado com a relevân-
cia da iniciativa, o ministro
Hélder Barbalho assegurou ao
deputado federal José Carlos
Aleluia (DEM-BA) dar aten-
ção especial à proposta
também chamada de Eixo Sul
da Transposição do Rio São
Francisco.

Responsável pela inclusão
de emenda de R$ 15 milhões
no Orçamento da União de
2017 para iniciar a execução
da medida, Aleluia informa
que o ministro Barbalho assu-
miu o compromisso de aplicar
esses recursos na elaboração
do projeto básico do Canal do
Sertão. “Esse é o primeiro pas-
so para a realização efetiva da
proposta que vai aumentar

significativamente a oferta de
água em várias cidades baia-
nas”, diz.

Para o parlamentar baia-
no, o Canal do Sertão é uma
obra estrutural que vai refor-
çar as bacias hidrográficas de
oito importantes rios do semi-
árido baiano e garantir a se-
gurança hídrica de 44 muni-
cípios. Serão contempladas as
bacias dos rios Salitre, Para-
guaçu, Jacuípe, Curaçá-var-
gem, Macururé, Itapicuru,
Tourão-poções e Vaza-barris.

“O Canal do Sertão é um
sistema adutor que vai trans-
portar águas do São Francis-
co por 300 quilômetros sertão
adentro possibilitando não só
água para o consumo huma-
no, mas a otimização da pro-
dução agrícola, da pecuária e
o desenvolvimento econômi-
co de toda a região”, explica
Aleluia.

A viabilidade do projeto,
de acordo com o deputado
baiano, já foi atestada por es-
tudos realizados pelo próprio
governo federal. “Se não nos
movimentássemos, esse pro-
jeto iria para a gaveta e seria
esquecido. O que precisamos
agora é unir a bancada fede-
ral e o próprio governo do es-
tado para que o projeto avan-
ce com celeridade”, assinala
Aleluia.

Fote e Fonte:

 Ascom/Dep. Aleluia

um conjunto de ações de
saúde, no âmbito individual
e coletivo, que abrange a
promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agra-
vos, o diagnóstico, o trata-
mento, a reabilitação, a re-
dução de danos e a manu-
tenção da saúde com o obje-
tivo de desenvolver uma
atenção integral que impac-
te positivamente na situação
de saúde das coletividades.
Este trabalho é realizado nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBS).

SESAU de SFC promove Seminário
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Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

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

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

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

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

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

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

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes e Pranchas

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 - Fones: 3343-6678 / 3343-6663 - Manaus

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL, FISCAL E PESSOAL

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

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade. Confira!

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

PEÇAS E SERVIÇOES PARA TODAS TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

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

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

CANDEIAS VAI
GANHAR O
MODERNO

CONDOMÍNIO
QUINTAS DO

BARÃO!
O Condomínio Quintas da Barão, que já está com
cerca de 80 por cento das obras de terraplanagem
prontas e que iniciará a sua comercialização nos
próximos dias, será um dos empreendimentos

imobiliários mais espetaculares da região. Aguarde!

O Condomínio Quintas do Barão fica na Rodovia
Candeias/São Sebastião do Passé, na Antiga
Fazendinha do Barão, no bairro Ouro Negro,
próximo à praça dos Três Poderes, onde estão
localizados a Prefeitura, o Fórum e a Câmara


