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Professores querem
discutir os Precatórios

Ciclo de
conferências
sobre os
Mistérios
do Natal será
promovido pela
Gnosis Brasil

O Instituto Gnosis Brasil, uma
autêntica escola de mistérios
– como as que existiram em
todas as grandes civilizações
da humanidade – vem a pú-
blico, a fim de convidar a so-
ciedade baiana a participar do
ciclo de conferências on-line
sobre os MISTÉRIOS DO NA-
TAL. Entre os temas que se-
rão tratados, estão: Por que o
Cristo nasce no 25 de Dezem-
bro? O que representam os 12
Apóstolos?  O que significa a
Árvore de Natal? Qual o sig-
nificado profundo do nasci-
mento do Cristo?   Página  6

Milhares de católicos
participaram da benção ao
Santíssimo Sacramento

Os profesores se concentraram em frente da Prefeitura

A ampliação da Clínica Maria
Albano está quase pronta

Mais conforto e comunidade serão oferecidos
aos clientes da Clínica Maria Albano - CLIMA

As obras para a ampliação da
Clínica Maria Albano, que re-
ceberá um novo pavimento,
estão em ritmo acelerado e
devem ficar prontas nos pró-
ximos dias. Com isso, os mi-
lhares de clientes que utilizam
os serviços médicos prestados
pela CLIMA, poderão usufruir
de muito mais conforto e co-
modidade, já que a clínica terá
mais espaço para atender a
sua enorme clientela.

Fundada em Candeias em
1977, nessas quatro décadas
de funcionamento, a CLIMA
tem se estruturado para pres-
tar os melhores serviços mé-
dicos da região, atendendo em
diversas áreas da medicina,
sempre com o aperfeiçoamen-
to dos seus profissionais.

Hoje, a Clínica Maria Alba-
no é uma referência para Can-
deias e os demais municípios
da região.

O elegante Palácio Rio Bran-
co, também conhecido como
Palácio dos Governadores,
abriu as suas portas no último
dia 17 de novembro para o
concorrido lançamento do li-
vro “Entre as Leis e as Letras:
escrevivências identitárias
negras de Luiz Gama”, de au-
toria do professor e advogado
Jair Cardoso dos Santos.

Lançado pela Comissão de
Promoção da Igualdade Raci-
al da OAB – Ordem dos Ad-
vogados do Brasil e Editora
Quarteto, o evento contou
com a participação de cente-
nas de pessoas de diversas ci-
dades da Bahia – principal-
mente de Salvador e Candei-
as – e da cidade de  São Pau-
lo: militantes de movimentos
negros, professores, advoga-
dos, estudantes e represen-
tantes de associações da capi-
tal e do interior baiano fize-
ram o livro bater o recorde de
vendas da Editora Quarteto
em dia de lançamento.    Pag. 3

Jair Cardoso
lança livro no
Palacio Rio
Branco

Jair em noite de autógrafo

Programa Viva
Cultura está
com inscrições
abertas

A Fundação Gregório de Mat-
tos (FGM) republicou, no úl-
timo dia 16 de novembro, no
Diário Oficial do Município
(DOM), o Edital de Chama-
mento Público 007/2017,
para o recebimento de proje-
tos culturais destinados a ob-
tenção de incentivos fiscais do
Programa Viva Cultura. O do-
cumento já havia sido publi-
cado anteriormente, no últi-
mo mês de agosto, mas preci-
sou passar por correções. O
objetivo do edital, segundo a
FGM, é promover o desenvol-
vimento cultural e artístico, e
fortalecer a economia da cul-
tura na capital.           Página 5

A prefeitura de Candeias di-
vulgou no Diário Oficial do
último dia 17 de novembro, o
Edital de divulgação do novo
cronograma e resultado preli-
minar do Processo de Seleção
Simplificada para o Programa
Universitário de Candeias –
PUC, destinado a estudantes
carentes, de baixa renda que
comprovadamente não tem
condições de custear sua for-
mação superior.         Página 5

Prefeitura divulga
resultado
preliminar
do PUC

VI Peregrinação de Fé e
Luz reuniu milhares de
católicos em Candeias
Cerca de 12 mil fiéis católi-
cos participaram da VI Pere-
grinação de Fé e Luz realiza-
da no último dia 19 de no-
vembro. A concentração
aconteceu no largo da prefei-
tura de Candeias, no bairro
Ouro Negro, onde houve a
celebração da Santa Missa
de abertura, que marcou a já
tradicional caminhada da
Diocese de Camaçari ao San-
tuário Nossa Senhora das
Candeias.

Presidida pelo bispo Dom
João Carlos Petrini e conce-
lebrada por padres diocese-
sanos, o bispo reforçou a
importância da virgem Ma-
ria tendo como fundamenta-
ção as sagradas escrituras

Simões Filho comemora
56 anos de emancipação
política e administrativa

Sessão Solene na Câma-
ra de Vereadores,
marcou os 56 de aniver-
sário de emancipação
de Simões Filho

Uma vasta programação foi
elaborada pela Prefeitura Mu-
nicipal e pela Câmara de Ve-
readores de Simões Filho, na
primeira semana de novem-
bro, que culminou no dia 7
com a realização de uma ses-
são solene na Casa Legislati-
va do município, em comemo-
ração aos 56 anos de emanci-
pação política.

O antigo distrito de Agua
Cumprida, que pertencia a
Salvador,  foi emancipado em
07 de novembro de 1961 atra-
vés da Lei Estadual nº 1538,
passando ser denominado de
Simões Filho.

Cerca de trezentos profissio-
nais em Educação participa-
ram no último dia 21 de no-
vembro, no plenário da Câma-
ra Municipal, de uma reunião
onde foram discutidos os ru-
mos para a utilização dos pre-
catórios do antigo FUNDEF,

que a Prefeitura de Candeias
deverá receber nos próximos
dias.

Inconformados com a fal-
ta de diálogo com o Executi-
vo, os professores seguiram
em passeata da Câmara para
a Prefeitura, onde reivindica-

ram a criação da Mesa Técni-
ca, com a participação de to-
dos os setores envolvidos,
afim de definir como serão
utilizados os recursos.

De acordo com a Lei Fede-
ral 11.494/2007 e Resolução
do Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) os recursos
dos precatórios do FUNDEF
podem ser utilizados somen-
te em educação, sob pena de
caracterização de desvio de fi-
nalidade.

Para o vice-presidente do
Sindicato dos Servidores do
Município de Candeias, Mag-
no Santana, os professores
exigem que os recursos sejam
utilizados exclusivamente
para melhorar a educação no
município.

“Quando falamos de Maria,
falamos daquilo que o Evan-
gelho nos fala. Quem ama o
evangelho, ama a Virgem
Maria, por que é através
dela que o filho de Deus, o
Salvador chega até nós”,
afirmou.

Prefeito participa
de lançamento do
Natal de Luz
Candeias da CDL

De olho no aquecimento da
economia local, o prefeito Dr.
Pitagoras participou na noite
do último dia 21 de novembro,
na CDL- Candeias, do lança-
mento da campanha “Natal de
Luz”. A campanha do CDL,
que conta com a parceria da
Prefeitura, inicia dia 05 de
dezembro e segue até o dia 07
de janeiro 2018. Para partici-
par basta efetuar uma compra
com valor acima de R$ 50,00,
nas lojas participantes.
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Leia ainda nesta edição

A coluna Pimenta na Política, do jornalista
José Eduardo e os artigos do psicólogo
Vladimir Nacimento e do jornalista e

radialista José de Paiva Netto, todos na
Página 2. Boa Leitura!
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Reconhecer defeitos próprios é saída para crise
Quando almejamos o apuramento
das coisas, é imprescindível que lo-
calizemos o que está errado, a come-
çar no nosso íntimo, porquanto, se
não reconhecermos os nossos defei-
tos, como nos poderemos corrigir?
Temos basicamente de deixar de en-
ganar-nos a nós próprios, sob o ris-
co de encenarmos, como protagonis-
tas, este desabafo de La Fontaine
(1621-1695): “A vergonha de confes-
sar o primeiro erro leva-nos a mui-
tos outros”.

Ora, isso se aplica a todos e a tudo
para a melhor convivência global.

Tomemos como exemplo a atual
crise. O capitalismo é uma sucessão
delas. O que está a exigir, agora mais
do que nunca, além das medidas téc-
nicas corretivas, uma reforma que
tenha como bandeira a dignidade, o
respeito à criatura humana. Do con-
trário, a próxima explosão da bolha
será muito pior que a da primeira
década do século 21.

Erigir uma comunidade mun-
dial mais responsável

Retificar esse costume doentio
seria, digamos para argumentar, um

categórico primeiro passo para eri-
gir-se, no decurso do terceiro milê-
nio, uma nova comunidade mundial
mais responsável, portanto, com
menos repentinas crises, incluídas as
financeiras e econômicas — embora
possível e ciclicamente armadas e
previstas, pelo menos por aqueles
que vivem a tirar ganancioso provei-
to do que a multidão nem imaginava
acontecer. Junte-se a isso as procla-
madas omissões e displicências de
certos governos a fomentar sequelas
como a grave questão do desempre-
go; a falta de uma melhor regulari-
zação e fundamentos econômicos
sólidos; as estimativas equivocadas
da situação econômica; e as inefáveis
cobiça e arrogância, que têm sido o
túmulo de tanta coisa apreciável que
nem ao menos teve tempo de nascer,
para orfandade das massas. Como
vaticinava o Gandhi (1869-1948),
“chegará o dia em que aqueles que
estão na corrida louca de multipli-
car os seus bens na vã tentativa de
engrandecimento (extensão de ter-
ritórios, acúmulo de armas, de ri-
quezas, de poderes...) reavaliarão os
seus atos e dirão: Que fizemos nós?”.

Por isso tudo, prefiro primeira-
mente confiar em Jesus, que o
Mahatma, indiano, mas acima de
tudo universalista, tanto respeitava,
assim como o fazem os irmãos islâ-
micos. O Cordeiro de Deus não trai
nem entra em crise. Para nossa se-
gurança, Ele havia-nos confortado,
ao revelar:

“Eu sou o Pão da Vida; quem vem
a mim de forma alguma terá fome;
e quem em mim crê jamais terá
sede! (...) Eu sou o Pão Vivo que des-
ceu do Céu. Se alguém dele comer,
viverá eternamente” (Evangelho,
segundo João, 6:35 e 51).

Ora, tudo neste planeta pode fi-
car além do controle dos homens,
mas nada escapa ao comando de
Deus. Todavia, quando os seres hu-
manos verdadeiramente se reúnem
com o fito de achar-se uma solução,
mesmo que para os mais espinhosos
problemas, ela surge. Mas é “preciso
que haja Boa Vontade”, consoante
propunha o saudoso fundador da
LBV, Alziro Zarur (1914-1979), des-
de que não seja confundida com boa
intenção, com a qual está calçado o
inferno, como diz o povo.

Caridade Integral

Paiva Netto é jornalista, escritor
e radialista.Diretor-Presidente
da Legião da Boa Vontade -
LBV www.boavontade.com
paivanetto@lbv.org.br

Meditando sobre o
imenso valor da
Caridade, ressalto
que não basta dar o
pão material, que
depois pelo corpo é
lançado fora...
Necessário se faz

também atender às carências do
Espírito, de modo que ele, mesmo
quando reencarnado, descubra as
extraordinárias qualidades que,
como Templo do Deus Vivo, traz
dentro de si próprio. Assim
aprenderá a empregá-las com pleno
conhecimento das Leis Divinas. E
saberá livrar-se dos erros, cuja
origem — para os que têm “olhos de
ver e ouvidos de ouvir” — acha-se no
campo espiritual. Espírito enfermo,
matéria enferma. Mente perturbada,
corpo afetado. A solução é
psicossomática. Pensamento é força
realmente. Escreveu Adelaide
Coutinho (1905-1975 aprox.), pela
psicografia do médium Francisco
Cândido Xavier: “Se não lapidarmos
o coração, sobrevém, para nós, a
tempestade. São os votos
malcumpridos, as promessas
olvidadas, as tarefas no abandono,
os compromissos relegados ao
esquecimento e a ânsia doentia de
colher sem plantar e auferir lucros
sem esforços, na grande jornada da
matéria, em que, juntos de nossos
amigos e adversários, tanto
poderíamos realizar em nosso
próprio proveito”, completadas por
estas de Emmanuel (Espírito): “O

desânimo absorve-te o coração?
Lembra-te de que o tédio é um
insulto à fraternidade humana,
porque a dor e a necessidade, a
tristeza e a doença, a pobreza e a
morte não se acham longe de ti”.
Eis por que a Legião da Boa Vontade
não cuida somente do corpo, mas
também do Espírito. De outra forma,
há sempre o perigo de se promover a
vagabundagem, coisa que
absolutamente não fazemos. Como
dizia o abade, poeta e tradutor
francês Jacques Delille (1738-1813),
“a Caridade que se faz por meio de
esmola é uma forma de conservar a
miséria”.
Que ninguém, todavia, se furte ao
dever de ajudar. Amanhã poderá
situar-se entre os suplicantes,
necessitado urgente da esmola do
que passa... “Hodie mihi, cras tibi.”
(Hoje, eu; amanhã, você.)
Alimente-se, pois, o corpo
combalido, mas que se lhe salve a
Alma com o Evangelho e o
Apocalipse de Jesus, em Espírito e
Verdade, à luz do Novo
Mandamento, de forma que o ser
humano, conhecendo e vivendo as
Leis de Deus, livre de sectarismos e
fanatismos que tanto têm
prejudicado as religiões no mundo,
descubra que, sendo Templo do Deus
Vivo, como ensinava Jesus, pode
libertar-se da miséria. Descoberta a
riqueza interior, a exterior, mais dia
menos dia, surgirá. Analisando o
trabalho de grandes pensadores,
escreveu Henry Thomas (1886-1970)

a respeito do filósofo e físico judeu-
árabe Maimônides (1135-1204),
conhecido como o Aristóteles da
Idade Média: “(...) É especialmente
famoso pelos seus Oito Degraus de
Ouro da Caridade. Neste ensaio,
expõe que há uma diferença entre
dar e dar. Podeis dar com a mão, o
pensamento e o coração. O primeiro
e mais baixo degrau na escala da
Caridade é dar com relutância. O
segundo é dar insuficientemente. O
terceiro é dar somente quando se é
solicitado. E, assim por diante, até
chegarmos ao oitavo degrau. Este é
impedir a pobreza para evitar a
necessidade da caridade. Este,
conclui ele, é o mais alto degrau e o
cume da escada de ouro da
Caridade”.
Entretanto, não se deve restringir a
Caridade ao louvável serviço da
assistência material. Caridade é
muito mais. Dirige-se ao Espírito do
ser humano. Mesmo que os governos
do mundo resolvessem toda a
problemática social de seus povos, a
Caridade seria necessária. Ela é,
como prega a Religião de Deus, do
Cristo e do Espírito Santo, Amor.
Deus é Amor. Ninguém vive sem Ele,
nem mesmo os Irmãos ateus...

Projetos de vida

Não é raro ouvirmos típi-
cas promessas de finais de
ano pelas quais essas pes-
soas traçam metas cujo
ano subsequente parece
que vai magicamente con-

cretizá-las: emagrecer; qualificar-se
profissionalmente para trocar de
emprego; educar-se financeiramen-
te para comprar uma casa ou auto-
móvel. Todos esses projetos são vá-
lidos e é justo que as pessoas sonhem
em efetivá-los, mas por que esses ju-
ramentos apenas para o início do
próximo ano? O que pode justificar
tal fascinação pelo rompimento do
ano novo?

Tais promessas só podem ser ex-
plicadas pela não internalização da
responsabilidade. Esse marco que
separa o ano velho do novo é apenas
um invariável movimento temporal
do transcurso entre passado e pre-
sente, que vivenciamos constante-
mente. Não só ano após ano, mas
mês após mês, dia após dia, hora
após hora, e assim sucessivamente.
Isso significa que o futuro é hoje, é
agora. Não precisamos mais esperar
chegar um ano novo para tomar de-
cisões em nossa vida.

Mas algumas pessoas tendem a se
esquivar da situação, sempre adian-
do problemas ou projetos que podi-
am ser resolvidos ou começados ime-

diatamente. Imagine que você tem
que fazer uma longa viagem a pé: de
Salvador até Aracaju. E essa viagem,
além de importante, é inevitável, não
existem outras opções. Sabendo dis-
so, você já começa a imaginar os con-
tratempos, dificuldades, transtor-
nos, perigos e esgotamentos físico e
mental que certamente enfrentará ao
longo dessa marcha. Mas, você tem
que ir. E qual o mecanismo que você
vai utilizar para chegar facilmente ao
seu destino? Nenhum. Não tem má-
gica. O único recurso é dar o primei-
ro passo. Você tem consciência de
que serão milhões ou até bilhões de
passos até Aracaju, mas jamais che-
gará ao seu destino se não der o pri-
meiro.

Assim é a jornada da vida: de que
adianta fazer planos, promessas, ela-
borar projetos mirabolantes se não
perceber que o futuro já chegou?
Como um escritor pode terminar um
livro de mil páginas, sem escrever a
primeira linha? Como ter uma casa,
um carro, ou algum bem, sem eco-
nomizar, sem se planejar? De que
forma crescer profissionalmente se
não começar a estudar e se dedicar

desde já? Apesar da vida ser tão bela,
ela não é feita de mágicas, e sim de
desafios. Ela oferece os caminhos
como destinos, mas é seu caráter e
determinação que vão optar por qual
estrada percorrer. É necessário, por-
tanto, dar o primeiro passo em dire-
ção ao futuro que almejamos. Não
podemos mais adiar nossos propó-
sitos porque a vida não é um esboço,
não há segunda chance.

Talvez, o projeto que você tenha
engavetado, em qualquer área que
atue, poderia contribuir imensamen-
te não apenas para a sua, mas tam-
bém para a vida de muitas outras
pessoas. Mas às vezes é mais cômo-
do se esconder atrás de promessas
que nunca se iniciam, ou se eximir
da nossa responsabilidade transfe-
rindo-a para outros. Se assim for,
nossa vida será um melancólico con-
to de fadas, no qual viveremos sem-
pre de fantasiosas promessas e pro-
jetos, enganando principalmente a
nós mesmos. Então, quando a mor-
te chegar, olharemos para trás e com-
preenderemos com pesar que, ironi-
camente, chegamos ao fim antes
mesmo de darmos o primeiro passo.

“Evolução”
Isso mesmo, “Evolução” é o nome do novo bloco político que foi formado
na Câmara de Vereadores, para unidos tomarem posição consensual. De
acordo com os idealizadores do grupo, o objetivo é evoluir nos trabalhos
legislativos, tornando o vereador uma figura importante no cenário polí-
tico do município.

Composto pelos vereadores Gil Soares (PTB), Rosana de Bobó (PODE-
MOS), Lucimeire Magalhães (PTC), Valdir Cruz (PDT-Vereador licencia-
do que ocupa a Secretaria de Serviços Públicos), Silvio Correia (PV), Alci-
one Borges, Cica (PMN), Jorge da JM (PT do B), Nal da San Martim (DEM),
e Mica (SD).

Desses nove vereadores que formam o novo bloco parlamentar, chama
atenção o fato de que seis foram eleitos na coligação da ex-prefeita Tonha
Magalhães (Mica, Nal, Jorge, Gil, Lucimeire e Rosana) e três se elegeram
na coligação do prefeito Pitagoras Ibiapina (Silvio, Valdir e Alcione). Aí a
pergunta que não quer calar, eles seguirão a orientação de Tonha e de
Pitagoras?

Um dos interlocutores do grupo disse que a formação do novo bloco
foi para dá sustentação ao governo do prefeito Dr. Pitágoras e aprovar os
projetos que forem de interesse do município. Tirem as suas conclusões...

Sem quórum
Na sessão da Câmara de Vereadores do último dia 23 de novembro, cha-
mou a atenção a atitude do vereador Irmão Gerson (DEM), que na hora
que foi apresentado o projeto do vereador Arnaldo do Ponto Econômico
(PSDB - líder do prefeito), que apreciaria a indicação do governador Rui
Costa para receber o Título de Cidadão Candeense, se ausentou do plená-
rio para não dá quórum, inviabilizando a apreciação da matéria.

Questionado pela coluna, o vereador demista disse que não faz sentido
agraciar um governador que nada fez por Candeias e, que por isso, não
merece ser cidadão candeense. “Eu lhe pergunto, o que foi que o governo
do PT fez por nossa cidade para merecer o Título de Cidadão?”, indagou
Irmão Gerson ao repórter, acrescentando logo em seguida: “Nada”! “O
Partido dos Trabalhadores está a quase doze anos no poder e eles não
fizeram nada por nosso município. A nossa BA 522 está totalmente esbu-
racada; o hospital Ouro Negro pedindo socorro, o setor de educação nem
se fala, portanto saí da sessão para não dá quórum e se o projeto entrar na
pauta eu vou votar contra” justificou a vereador Irmão Gerson.

Sílvio Correia
Já o vereador Silvio Correia (PV) disse que votaria a favor do projeto ape-
nas para prestigiar o colega Arnaldo do Ponto Econômico, porque segun-
do ele, os governos do Partido dos Trabalhadores, tanto Wagner quanto
Rui Costa, nada fizeram pelo Município.

Ao justificar a sua posição, o vereador Verde disse que Candeias não
tem uma obra importante feita pelo PT e cobrou uma Escola Profissiona-
lizante para preparar a juventude para o mercado de trabalho; a recupe-
ração da BA 522 principalmente entre Candeias e Madre de Deus e o fun-
cionamento pleno do hospital Ouro Negro.

PT marchará unido
Em conversa com a coluna, o presidente do Diretório Municipal do Parti-
do dos Trabalhadores de Candeias, Antônio Raimundo, o Loteba, garan-
tiu que o PT vai estar unido em prol da candidatura do atual secretário de
Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Calos Martins, para
deputado federal.

Apesar de existir graves desavenças entre as correntes que fazem parte
do PT candeense, o presidente Loteba afirmou que a candidatura de Mar-
tins tem o consenso de todas as alas partidárias. “O PT é um partido de-
mocrático e todo mundo tem o direito de discordar disso ou daquilo, mas
o mais importante é que defendemos a mesma bandeira, vamos trabalhar
muito para eleger o companheiro Martins”, afirmou Loteba.

Com relação ao candidato a deputado estadual, o petista defendeu uma
dobradinha entre Martins e o deputado Bira Coroa. “Bira é da região (Ca-
maçari), é um companheiro que sempre esteve ao lado do trabalhador e
seria um grande candidato para apoiarmos nas próximas eleições”, justi-
ficou Loteba.

Do PHS ao PODEMOS
O ex-vereador Antônio Gilson da Silva, o Bobó, que já foi presidente

do PHS e do PTN, é agora a maior liderança do PODEMOS na região. Com
a extinção do PTN, Bobó assumiu a direção do novo partido no município
e promete fazer o mesmo trabalho que vinha fazendo nas outras legendas.
“Sempre que assumi a direção de um partido, procurei fazer o melhor para
o seu crescimento e no PODEMOS não será diferente, já estamos nos es-
truturando para torna-lo forte, assim como fizemos com o PHS e o PTN”,
afirmou Bobó, que questionado se seria candidato a deputado nas próxi-
mas eleições, despistou dizendo que ainda é muito cedo para tomar uma
decisão.
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Jair Cardoso lança livro novo em alto
estilo no palácio Rio Branco em Salvador

O elegante Palácio Rio Bran-
co, também conhecido como
Palácio dos Governadores,
abriu as suas portas no últi-
mo dia 17 de novembro para
o concorrido lançamento do
livro “Entre as Leis e as Le-
tras: escrevivências identitá-
rias negras de Luiz Gama”, de
autoria do professor e advo-
gado Jair Cardoso dos Santos.

Lançado pela Comissão de
Promoção da Igualdade Raci-
al da OAB – Ordem dos Ad-

vogados do Brasil e Editora
Quarteto, o evento contou
com a participação de cente-
nas de pessoas de diversas ci-
dades da Bahia – principal-
mente de Salvador e Candei-
as – e da cidade de  São Pau-
lo: militantes de movimentos
negros, professores, advoga-
dos, estudantes e representan-
tes de associações da capital e
do interior baiano fizeram o
livro bater o recorde de ven-
das da Editora Quarteto em

dia de lançamento.
O livro é fruto de disserta-

ção de Mestrado apresentada
por Jair Cardoso, que nos
anos de 2014 e 2015 fez pes-
quisas nos Estados da Bahia e
São Paulo sobre a vida, atua-
ção e pensamento de vanguar-
da do baiano Luiz Gama, filho
da revolucionária Luíza
Mahim. “Apesar de a altiva
Luíza Mahim ser conhecida na
Bahia, muitas pessoas não sa-
bem que ela teve um filho que

foi escravizado pelo próprio
pai e levado para São Paulo,
onde, como uma verdadeira
fênix, conseguiu se libertar e
tornou-se o primeiro poeta
negro a publicar um livro no
Brasil e um grande advogado,
que libertou mais de 500 pes-
soas escravizadas”, ressaltou
Jair Cardoso. “‘Entre as Leis e
as Letras’ traz a escrita/vivên-
cia de alteridade do valoroso
Luiz Gama, afirmando e valo-
rizando a sua pertença étnico-
racial, defendendo a igualda-
de entre negros e brancos,
exaltando a beleza da mulher
negra, combatendo a escravi-
zação de pessoas e satirizan-
do o racismo”, analisa o autor.

O livro revela um persona-
gem altivo, que usou do poder
da palavra para viver “entre as
Leis e as Letras”, fazendo do
Direito e da Literatura instru-
mentos para combater a dis-
criminação racial. O autor
continuou informando que
Luiz Gama superou todos os
obstáculos, tornando-se tam-
bém jornalista, líder abolicio-
nista e republicano, venerável
de loja maçônica por quatro
mandatos e orador nato, res-
significando totalmente a sua
vida de ex-escravo e concluiu:
“Ele é um grande exemplo a
ser seguido por todos nós, bra-
sileiros”.

Antes de autografar o seu último livro, Jair Cardoso falou da importancia da Obra

O objetivo deste artigo é debater o projeto de lei aprovado pela
CCJ do Senado, que visa acabar com a estabilidade dos servi-

dores públicos com baixo desem-
penho, se faz necessário esclare-
cermos, ainda que de forma sucin-
ta, o instituto do Concurso Públi-
co, bem como do Serviço Público.
Assim, se faz necessário relembrar,
sucintamente, a história gloriosa
do Instituto do Concurso Público,
dentro do serviço público. Um
avanço extraordinário na dig-
nidade do Estado Brasileiro.

Vale trazer ao conhecimento do
leitor que o espírito histórico da

necessidade do Concurso Público para provimento de cargos e
funções públicas tem suas raízes históricas no século XIX, onde
buscava-se, antes de mais nada, combater a hereditarie-
dade e venalidade dos cargos públicos, assim como a afir-
mação do princípio de acesso aos referidos cargos, devendo-se
levar em consideração, sempre, a capacidade dos indivíduos e
sem outra distinção que não fossem as virtudes e talentos dos
mesmos.

Prevalece mais uma vez nas reformas, o retorno à um país
de aristocratas. Para os ricos e tradicionais: TUDO. Para os
pobres: nada, em matéria de direito.

CARVALHO FILHO nos fornece uma definição subjetiva
deste instituto, vejamos:

“Concurso Público é o procedimento administrativo que tem
por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os me-
lhores candidatos ao provimento de cargos e funções
públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade
intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar fun-
ções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que
ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedeci-
das sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do
mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos”.

MEIRELLES entende que o concurso público é o meio téc-
nico:

“Posto à disposição da administração pública para obter-se
moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço públi-
co e, ao mesmo tempo propiciar igual oportunidade a todos
interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acor-
do com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego,
consoante determina o art. 37,II, CF”.

Como se vê, a ideia do Concurso Público sempre foi pela
“contratação” de funcionários públicos aptos a servirem ao
Estado da melhor forma possível, com o fim de obter-se mora-
lidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, assim
como, garantir igual oportunidade a todos que desejam ingres-
sar em cargo ou emprego público.

De acordo com as lições de Hely Lopes Meirelles, serviço
público “é todo aquele prestado pela Administração Pública
ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para
satisfazer necessidades essências ou secundárias da coletivi-
dade, ou simples conveniências do Estado”.

Prosseguimento em seus ensinamentos, destaca o princí-
pio da finalidade, vale transcrever:

O princípio da finalidade veda a prática de ato administra-
tivo sem interesse público ou conveniência para a Administra-
ção, visando unicamente a satisfazer interesses privados, por
favoritismo, ou perseguição dos agentes governamentais, sob
a forma de desvio de finalidade. Esse desvio de conduta
dos agentes públicos constitui uma das mais insidio-
sas modalidades de abuso de poder […].

Como se vê, a finalidade do serviço público/concurso pú-
blico, antes de mais nada é a satisfação dos interesses da Ad-
ministração Pública, vedando o a satisfação de interesses pri-
vados, seja por favoritismo, seja por perseguição dos agentes
governamentais, sob a forma de desvio de finalidade.

Neste sentido, com a aprovação que ora se rechaça, não só
o instituto do concurso público será extinto, mas, consequen-
temente, diversos princípios que regem toda a Administração
Pública, dentre eles: o Princípio da Eficiência, da Impes-
soalidade, da Moralidade.

Como relatado alhures, foi aprovada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do Senado, no dia 04 de outubro do
corrente ano, a proposta que acaba com a estabilidade dos
servidores públicos “com baixo desempenho”.

O Projeto de Lei (PLS 116/2017 – Complementar), foi pro-
posto pela Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), que
teve, em síntese, a seguinte justificativa:

• Que a Emenda Constitucional (EC) n° 19, promulgada em
junho de 1998, até o presente momento não foi efetivada, pois
no Brasil não há uma legislação de avaliação de desempenho
dos agentes públicos;

• Que de acordo com a Constituição Federal, necessário se-
ria uma lei complementar para estabelecer o procedimento
periódico de avaliação de desempenho, para a perda de cargo
do servidor público estável que não desenvolvesse corretamente
as atribuições do seu trabalho (art. 41, §1°, III, da Constituição
Federal);

• Que quando não há perda de cargo de um agente público
negligente, sérias consequências derivam dessa omissão;

• Que a mensagem passada aos servidores responsáveis e
que prestam bem o seu papel é de que não vale a pena o esfor-
ço, pois aquele funcionário que não trabalha e que sobrecarre-
ga os demais, jamais será punido.

• Que é inegável que a Administração Pública protege ser-
vidores irresponsáveis, o que criou em nosso país uma antipa-
tia quase generalizada contra os agentes públicos em geral, o
que prejudica os servidores públicos dedicados, que honram
cotidianamente os vencimentos que percebem e que são im-
prescindíveis para o cumprimento das atribuições estatais;

• Que não se trata da punição de bons servidores, mas, de
modificar o comportamento daqueles agentes públicos que não
apresentam desempenho suficiente;

• Que diante inaceitável lacuna normativa, tendo como ob-
jetivo melhorar a qualidade dos serviços públicos, o presente
projeto lei foi apresentado, que obriga os órgãos e entidades
da Administração Pública direta, autárquica e fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios a avaliar o desempenho profissional
dos respectivos servidores públicos.

No papel, como pode ser observado pela própria justifica-
tiva, o Projeto de Lei n° 116/2017, mereceria, inclusive, efusi-
vos aplausos, pois, em tese, as “laranjas podres” seriam reti-
radas do “suco”, não contaminando o verdadeiro e delicioso
sabor do mesmo.

Sucede que, no atual momento em que o nosso país atra-
vessa, notadamente, não restam dúvidas de que o PROJETO
DE LEI em tela não tem como escopo aquilo contido na justi-
ficativa, afinal, recentemente, o Governo ilegítimo do Presi-
dente Temer, sancionou a Lei que regulamentou a terceiriza-
ção e permitiu que empresas terceirizem a chamada ativida-
de-fim.

Ora, a quem interessa a demissão do funcionário público
estável? Não é preciso muita sabedoria ou conhecimento téc-
nico para perceber que a ideia, como sempre, não é a de me-
lhorar a vida da sociedade brasileira, mas, sim, beneficiar uns
e outros. O empresário é beneficiado pelo motivo retro men-
cionado.

Não há dúvidas de que tudo vai ocorrer com uma grande
transparência, com o respeito ao devido processo legal, atra-
vés de um procedimento licitatório, onde, mais uma vez, devi-
do ao caráter de urgência, serão dispensadas ou inexigí-
veis as aludidas licitações, fulcrada na Lei n° 8.666/93. En-
tretanto, tudo é só na aparência, existirá toda uma maquia-
gem, onde será legalizada a ilegalidade, tudo em prol do favo-
recimento de empresas que certamente ajudaram nas campa-
nhas políticas de uns e outros, afinal, neste país, a honradez e
a fidelidade existe na criminalidade.

Mas não é só. Não se pode olvidar, também, que nos mol-
des atuais, no serviço público já existem diversos fatores que
nos levam a crer que a possibilidade da demissão dos concur-
sados estáveis só irá agravar a situação daqueles funcionários
“comuns”, vez que àqueles que são apadrinhados ou exercem
funções de chefia, certamente não passarão pelo controle e
fiscalização que a lei propõe.

E tem mais, se nos dias atuais já existem diversas perse-
guições aos funcionários públicos estáveis, imaginem vocês o
que ocorrerá a partir do momento em que a lei entrar vigor?

Os princípios constitucionais que versam o art. 37 da nos-
sa Carta da República, morrerão lentamente e de maneira si-
lenciosa. Os interesses privados irão tomar conta da Adminis-
tração Pública, sem sombra de dúvidas. Haverá demissões em
massa, de servidores estáveis, o que fará com que se contrate,
através de terceirizadas, favorecendo um pequeno grupo, bem
como, àqueles que possuem apadrinhamento no serviço pú-
blico, não sofrerão quaisquer consequências.

Os políticos não se importam com esta realidade, porque
os seus respectivos mandatos assemelham-se às capitanias
hereditárias, passam de junior, netos e bisnetos.

Interesse público, para que?

O assassinato do concurso público

Plácido Faria
Advogado e comentarista político
placidofaria@yahoo.com.br

Por Plácido Faria

Vários lojistas estiveram presentes no lançamento da
XIII campanha Natal de Luz da CDL de Candeias

De olho no aquecimento da
economia local, o prefeito Dr.
Pitagoras participou na noite
do último dia 21 de novembro,
na CDL- Candeias, do lança-
mento da campanha “Natal de
Luz”. A campanha do CDL,
que conta com a parceria da
Prefeitura, inicia dia 05 de
dezembro e segue até o dia 07
de janeiro 2018. Para partici-
par basta efetuar uma compra
com valor acima de R$ 50,00,
nas lojas participantes. Para
concorrer aos prêmios o clien-
te só precisa comprar e res-
ponde a pergunta: Qual co-
mércio que vende tudo do
bom e do barato?  Os partici-
pantes irão concorrer a duas
TVs e um carro 0KM, o Kwid
da Renault.

O evento contou com a
presença do Major Paulo Ce-
sar, comandante da 10ª CIPM,
da vereadora Marivalda da
Silva, lojistas municipais e po-
pulares. De acordo com Ana
Paula França, presidente do
CDL, a iniciativa deve aquecer
o comércio local. “Obrigado ao

Câmara de Dirigentes Logistas
de Candeias lançou a XIII
campanha “Natal de Luz”

prefeito e colaboradores pelo
apoio. Sem a participação da
prefeitura não seria possível
realizar esta ação. Mais renda
da cidade e geração de empre-
gos temporários tende a sur-
gir”, apontou. A Policia Mili-
tar montou uma estratégia es-
pecial de segurança para atu-
ar durante a campanha que
contará com policiamento os-
tensivo.

Na oportunidade o prefei-
to anunciou o pagamento da
segunda parcela do décimo
terceiro no início de dezem-
bro. “A campanha vai ajudar
muito o comércio. O décimo
terceiro vai impulsionar ain-
da mais as vendas de nossos
lojistas”, comentou. A campa-
nha entra em vigor no dia 05
de dezembro e os cupons po-
dem ser entregues até 12h do
dia 6 de janeiro de 2018. Os
cupons podem ser deposita-
dos nas lojas participantes ou
no próprio CDL. O sorteio será
na praça Dr. Gualberto Dan-
tas Fontes a partir das 16h, no
dia 7 de janeiro de 2018.

 Leia, anuncie e divulgue  O Candeeiro

 LOCAIS DE VENDA DO NOVO LIVRO DE JAIR CARDOSO

O livro “Entre as Leis e as Letras: escrevivências identitárias negras de Luiz

Gama” está sendo vendido por R$ 30,00 nos seguintes locais:

a) Em Salvador: Livraria do Advogado na Faculdade de Direito da UFBA;
Livraria da EDUFBA na Faculdade de Medicina, no Canela (atrás do Hospital das Clínicas);
Livraria da EDUFBA no CEAO, no Largo 2 de Julho;
Livraria da EDUFBA na Biblioteca Central da UFBA, em Ondina.
b) Em Candeias:
Banca de Revistas da Rodoviária;
Banca de Revistas da Praça Dr Gualberto Dantas Fontes.Capa do livro de Jair

Boa leitura!
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Fonte e Foto:

ASCOM/PMC

Governo do Estado cede
mamógrafo para Candeias
No último dia 27 de outubro,
o prefeito Dr. Pitágoras Ibia-
pina assinou o termo para o
uso de um mamógrafo cedido
pelo Governo do Estado à Pre-
feitura de Candeias.  A popu-
lação poderá contar, a partir
de agora, com o equipamento
para atender as mulheres do
nosso município.

De acordo com o prefeito
Dr. Pitágoras a sala que rece-
berá o aparelho que realiza
exames de mamografia, pas-
sará por processo de adequa-
ção para a instalação do equi-
pamento. “Desde quando en-
trei na vereança que eu faço
essa cobrança, agora enquan-
to prefeito estou conseguindo
resolver, me sinto feliz por ter
o meu desejo e sonho de cen-
tenas de candeenses realiza-
do”, ressaltou o prefeito.

Para a secretária de Saúde,
Soraia Cabral, este equipa-
mento contribui para que
muitas vidas sejam
salvas. ”Um diagnóstico rápi-
do e precoce é hoje a princi-
pal arma que podemos ter no
combate ao câncer de mama,
e por isso estamos trabalhan-
do para garantir que as mu-
lheres da nossa cidade tenham
acesso a este tipo de exame”,
disse a secretária.

Importância do exame
No Brasil, o câncer de

mama é a primeira causa de
morte por neoplasia nas mu-
lheres. A mamografia pode
identificar lesões benignas e
cânceres, que geralmente se

apresentam como nódulos ou
calcificações. Esse exame é
usado para detecção precoce
do câncer de mama antes mes-
mo de ser identificado clinica-
mente por meio da palpação
(autoexame).

A Organização Mundial da
Saúde- OMS, estima que no
mundo ocorram cerca de
1.050.000 casos de câncer de
mama por ano. É o tipo de
câncer que mais incide sobre
a população feminina. Nas
mulheres, é a causa mais fre-
quente de morte por câncer.

As causas do câncer de
mama não são totalmente co-
nhecidas, mas sabe-se que a
doença é multifatorial e de-

pende de uma complexa com-
binação de fatores. A idade é
o principal fator de risco, que
aumenta a partir dos 35 anos
em alguns grupos. As mulhe-
res que têm entre 50 e 70 anos
são as mais propensas, por
isso as políticas de rastrea-
mento, baseadas nas reco-
mendações da Organização
Mundial de Saúde, são priori-
tariamente focadas nessa fai-
xa etária.

 Existe também a predis-
posição genética, que não é tão
significativa, pois representa
de 5% a 10% dos casos, mas
serve como alerta.

Dr. Pitagoras conseguiu um mamógrafo pra Candeias

Franciscanos participaram
da ExpoAfro Brasil 2017
Artesãos de São Francisco do
Conde e representantes da
Secretaria Municipal de Cul-
tura (SECULT) participaram
da ExpoAfro Brasil 2017,
que aconteceu no dia 11 de
novembro, no estado de São
Paulo. Na opor-
tunidade, foram expostos no
evento artesanatos produzi-
dos por artesãos francisca-
nos. “Essa é uma grande
oportunidade de iniciar no-
vos contatos, fortalecer an-
tigas parcerias e ampliar
relacionamentos, além de
divulgar produtos e serviços
diretamente a um seleto
grupo de empresários, pro-
fissionais e um grande pú-
blico direcionado”, ressalta
o secretário Osman Ramos.

A 6ª edição do evento
recebeu grupos de diversas
cidades, todos mobilizados
pelo ideal de justiça e igual-
dade social para as comuni-
dades tradicionais de terrei-

ro, com foco na religiosida-
de, cultura, valorização das
tradições culturais brasilei-
ras, arte, umbanda, candom-
blé e jurema, artigos religio-
sos, culinária, literatura e
música.
 
ExpoAfro Brasil 2017

A programação da
EXPOAFRO BRASIL é pen-
sada como espaço para refle-
xão, formação e difusão de
conhecimento e o fortaleci-
mento das comunidades tra-
dicionais de terreiro. O pro-
jeto segue com os ideais de
justiça e igualdade social,
constrói ferramentas objeti-
vas, claras na diminuição do
preconceito contra as religi-
ões de matriz africana e afro-
brasileira e contra o precon-
ceito e intolerância com as
comunidades tradicionais de
terreiro, uma oportunidade
ímpar para expor marcas e
ampliar negócios.

Começaram as obras que vão
ligar a Baixa Fria a Campinas em
São francisco do Conde

Fonte e Foto: SECOM / PSFC

A cidade de São Francisco do
Conde, em breve, vai ganhar
um novo acesso ao bairro de
Campinas, através da Baixa
Fria, e isso vai abrir um gama
de possibilidades de cresci-
mento para o município, seja
na área do comércio como
também na questão
habitacional. O trecho terá
cerca de 3 km e promete tra-
zer diversos benefícios aos
moradores das duas localida-
des, integrando os bairros.

O terreno da obra no bair-
ro da Baixa Fria está receben-
do uma lona branca e cama-
das de pedras para que a pista
seja devidamente construída
em solo massapé, típico da re-
gião do Recôncavo. Após a
preparação do terreno, vai co-
meçar, de fato, a construção
do asfalto. O trabalho, além de
trazer grandes perspectivas de

crescimento, já emprega cer-
ca de 85% da mão de obra
franciscana. A estrada vai ser
no mesmo padrão do bairro,
com ciclovia e passeio. Além
disso, a obra vai contar com
toda infraestrutura da
Embasa e Coelba.

A obra é uma parceria da
Prefeitura de São Francisco do
Conde, por meio da Secreta-

ria Municipal de Projetos Es-
tratégicos e Habitação –
SEPROJE e da Agência de Fo-
mento do Estado da Bahia –
Desenbahia, que estão reali-
zando ações de capeamento e
recapeamento nas ruas da ci-
dade, garantindo a mobilida-
de urbana e acessibilidade
para a população.

6ª edição do Projeto Ouvidoria no
Bairro acontece em Vila Ruy Barbosa

A 6ª edição do Ouvidoria no Bairro será realizada no dia 17 de
novembro (sexta-feira), a partir das 9h, no bairro de Vila Ruy
Barbosa, na Cidade Baixa (Rua Rosalvo Barbosa Romeu, s/n,
Paróquia São Jorge). A ideia do projeto é levar toda a estrutu-
ra da Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador para rece-
ber as reclamações, solicitações e sugestões da população di-
retamente nos bairros da cidade.

“Cada edição é uma oportunidade que a Ouvidoria tem de
conhecer de perto a realidade das comunidades de Salvador.
Estamos cumprindo o papel que a Câmara assumiu de se apro-
ximar cada vez mais do cidadão”, afirmou o Ouvidor-geral da
Câmara, vereador Luiz Carlos Suíca (PT).

Em parceria com as respectivas secretarias, serão instala-
dos postos do Bolsa Família Móvel, do SIMM Móvel e do Pro-
con Bahia no evento, além de atividades de integração do Pro-
grama Ruas de Lazer. Também será oferecido atendimento
jurídico aos moradores. Esta edição vai contar ainda com uma
palestra do Hemoba sobre a importância da doação de sangue
e de medula óssea.

As reivindicações apontadas pelos moradores são encami-
nhadas pela Ouvidoria da Câmara para que sejam soluciona-
das pelos órgãos competentes.

Para sugerir uma visita ao seu bairro, deixe uma mensa-
gem através do link http://www.cms.ba.gov.br/
ouvidoria_contato.aspx .

Prefeitura
promove evento
em comemoração
ao Dia das
Crianças

A festa em homenagem ao
Dia das Crianças, promovi-
da pela Prefeitura de Can-
deias, foi realizada apenas
no dia 29 de outubro, apro-
veitando a inauguração das

emergências pediátrica e
adulto no Posto Médico Luiz
Viana Filho.

A gurizada teve direito a
Companhia de Teatro, com
a apresentação do espetácu-
lo “Os Saltimbancos”; Disco-
tecagem Infantil, apresenta-
ção musical da banda “Gatos
Multicores”, cine kids, sor-
teio de brindes, distribuição
de guloseimas, pintura faci-
al, perna de pau, oficinas re-
creativas e muitos brinque-
dos.

De acordo com o prefeito
Pitagoras Ibiapina é muito
importante fazer a festa das
crianças no dia da inaugura-
ção da Emergência Pediátri-
ca, pois a emergência é um
dos maiores presentes que a
prefeitura poderia oferecer
em comemoração a esse dia
tão especial.   “Nós prepara-
mos este evento com muito
carinho e estamos muito fe-
lizes em proporcionar este
momento impar para nossas
crianças”, falou Ibiapina.

As obras já foram iniciadas pela Prefeitura de SFC

Prefeitura entrega novas emergências para

crianças e adultos no Posto Médico Luiz Viana
A Prefeitura de Candeias en-
tregou à população do muni-
cípio, o Centro Médico Luís
Viana Filho, totalmente refor-
mado com a implantação da
Emergência Pediátrica 24hs,
Emergência Adulto 24hs e
Farmácia Básica, que também
funcionará 24hs. Além do
Centro Médico a prefeitura
entregou mais 2 ambulâncias
novinhas.

A cerimônia de inaugura-
ção da emergência pediátrica
teve a presença do deputado
estadual, Pastor Sargento Isi-
dório, que em discurso, disse
que os profissionais da Secre-
taria de Saúde, sob o coman-
do da Secretária Soraia Ca-
bral, estão dando um show.
“Estamos diante de uma ad-
ministração que está recons-
truindo esta cidade, que há
muitos anos está em proces-
so de degradação”, denunciou
Isidório, que para justificar
que a cidade está saindo do
marasmo, citou os benefícios
que o Governo do Estado está
trazendo para Candeias, que
segundo ele, terá a ampliação
do colégio da Polícia Militar;
a construção da praça da Ur-
bis II; a viabilização de um
parque ecológico na antiga

área da CCC; além da implan-
tação de um batalhão da PM.

Também presente ao even-
to, o secretário de Justiça, Di-
reitos Humanos e Desenvolvi-
mento Social, Carlos Martins,

enfatizou a importância da
emergência pediátrica e sau-
dou as mulheres presentes no
evento. “Saúdo as mulheres de
Candeias, que mais do que
ninguém sabe da importância

desta unidade de saúde e sen-
te a dor e o desespero de ver
os filhos sofrendo”, ponderou
Martins.

A secretária de Saúde de
Candeias, Soraia Cabral, dis-
se em discurso, que acompa-
nhou de perto todo o proces-
so de construção da pediatria.
“Fizemos essa unidade com
muito amor, não tenho feito
outra coisa nesses nove meses
senão cuidar da saúde da po-
pulação de Candeias. Cumpri-
mos mais um compromisso da
gestão e um sonho do prefei-
to”, pontuou a secretária.

O refeito Dr. Pitágoras, que
é médico, falou da sensação do
dever cumprido, por estar en-
tregando um Centro Médico
totalmente equipado, com es-
trutura de clínica particular,
para a população de Candeias
que tanto clamou por isso.
“Para mim é um sonho estar
aqui, neste dia, entregando a
população a Emergência Pedi-
átrica, Emergência Adulto, a
Farmácia Básica e duas ambu-
lâncias novinhas. Também te-
nho o prazer de informar a
população que recebemos do
Governo do Estado, graças a
Deus, um mamógrafo”, anun-
ciou o prefeito.

A emergência para adultos era uma velha reivindicação

As crianças agora terão atendimento de emergência

Fotos: Abdias Alves

Prefeitura de SFC obtém CND junto à Receita Federal
Mesmo com todas as dificul-
dades e a crise financeira
econômica que atinge o Bra-
sil, a Prefeitura Municipal de
São Francisco do Conde re-
cuperou a Certidão Negati-
va de Débitos (CND), docu-
mento emitido pela Receita
Federal. Com isso, a Prefei-
tura está apta a receber re-
passes, firmar convênios e
obter emendas parlamenta-
res. A obtenção do docu-
mento é a garantia de que o
município pode pleitear e re-
ceber recursos dos governos
do Estado e Federal. Fonte: SECOM/PMSFC

“A Prefeitura está regular
perante a Receita Previden-
ciária, não quer dizer que
não temos débitos, nós te-
mos débitos, mas estão par-
celados e nós estamos pa-
gando rigorosamente em
dia, isso significa que as apo-
sentadorias futuras estão
sendo asseguradas”, decla-
rou o secretário de Gestão
Administrativa de São Fran-
cisco do Conde, Marcus Wel-
by. 

Sem a Certidão Negativa,
a Prefeitura ficaria impedi-
da de assinar e renovar con-

vênios, podendo prejudicar
diretamente a execução de
serviços públicos essenciais.
A CND é item obrigatório
para o Cadastro Único de
Convênios (CAUC), visando
à captação de recursos de
programas e projetos em di-
versas áreas. O documento
comprova a capacidade do
município de pagar suas
contas e honrar seus com-
promissos. 

“O prefeito Evandro Al-
meida tem um compromis-
so muito grande com o fun-
cionalismo. Ele ressalta to-

dos os dias aos secretários
que a questão fiscal tem que
andar em dia. Ter consegui-
do regularizar essas pendên-
cias é um avanço muito
grande para a cidade. Na
Região Metropolitana, pou-
cas cidades conseguiram a
CND, algumas, inclusive, só
conseguem através de medi-
da judicial e nós não judici-
alizamos, tudo foi feito den-
tro do que é possível do par-
celamento fiscal”, finalizou o
secretário.
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O Braseiro

Restaurante

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

Fonte: Site da Diocese /

Foto: Tiago Oliveira / Divulgação

Milhares de católicos participaram
da VI Peregrinação Fé e Luz

A VI Peregrinação de Fé e Luz
realizada no domingo (19/11)
reuniu cerca de doze mil fiéis
no largo da prefeitura de Can-
deias, no bairro Ouro Negro,
para a celebração da Santa
Missa de abertura, da já tra-
dicional caminhada da Dioce-
se de Camaçari ao Santuário
Nossa Senhora das Candeias.

Presidida pelo bispo Dom
João Carlos Petrini e concele-
brada por padres diocese, o
bispo reforçou a importância
da virgem Maria tendo como

fundamentação as sagradas
escrituras “Quando falamos
de Maria, falamos daquilo
que o Evangelho nos fala.
Quem ama o evangelho, ama
a Virgem Maria, por que é
através dela que o filho de
Deus, o Salvador chega até
nós”, afirmou.

Ele recordou ainda o tema
da caminhada “Com Maria o
vinho da alegria não falta”, fa-
zendo memória do primeiro
milagre de Jesus e do momen-
to da cruz onde Ele entregou

sua mãe ao discípulo amado
“Se chamamos Maria de me-
dianeira de todas as graças é
por que ali no evangelho, ca-
pitulo dois de São João ela fez
a mediação entre a
família que estava fazendo a
festa de casamento e o pró-
prio filho Jesus para que não
faltasse o vinho. E se chama-
mos ela de mãe , é por que no
Evangelho Ele mesmo nos
diz, nos entrega a Maria
como filhos dizendo que ela é
nossa mãe”, disse.

Maria trás no colo o Se-
nhor Jesus, o menino, para
entrega-lo a nós e vamos até
ela para receber esse grande
dom.  Recordando o evange-
lho de hoje, Jesus deu cinco
talentos para um, três para
outro.  Jesus está dando a
cada um de vocês que estão
aqui muitos talentos o impor-
tante é que possamos usar e
multiplicar. E que talento é
esse? Esse valor enorme é o
próprio  Jesus, sua compai-
xão, sua misericórdia seu
perdão, seu abraço que aper-
ta agora neste momento, a
cada um de nós, num abraço
de amor, concluiu.

Após a Santa Missa os fi-
éis seguiram pela BA 523, per-
correndo cerca de cinco qui-
lômetros da caminhada que
foi marcada por muita anima-
ção, o sol quente que brilhava
no céu reforçava o nome da
Peregrinação “Fé e Luz”.

Durante o percurso os fiéis
rezavam o terço e pediam pela
paz,  ao passar pelo bairro Ur-
bis I, uma grande cruz foi er-
guida, recordando o sinal de
nossa fé em Cristo e a vitória
sobre a morte e as trevas que
existem no mundo. Ao chegar
ao Santuário a caminhada foi
concluída com a bênção do
Santíssimo Sacramento e con-
sagração à Nossa Senhora.

Milhares de católicos de toda Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo
baiano,  que fazem parte da Diocese de Camaçari, participaram  da VI Peregrina-
ção de Fé e Luz que aconteceu em Candeias no último dia 19 de novembro

Alunos da Escola Três Marias
participam de Oficina de Samba

Em comemoração anteci-
pada ao Dia da Consciência
Negra, a Escola Três Mari-
as proporcionou aos seus
estudantes uma Oficina de
Samba. Em clima de muita
alegria, a ação foi realizada
em parceria com a Associ-
ação Cultural Zé de Leli-
nha.

A atividade foi mediada
por Milton Primo, histori-
ador e responsável pelo
projeto de musicalização
através do samba, e contou
com a participação da filha
de Zé de Lelinha, Jane,
além de alunos da associa-
ção. A oficina de samba
contemplou estudantes do
4° e 5° anos matutino, cu- Fonte e Foto: Ascom/Seduc/PMSFC

jos professores são Ma-
theus Ramos, Flávia Queri-
no e Litza Pereira, sob a
coordenação pedagógica de
Bianca Costa.

“Durante o evento, os
alunos puderam reconhe-
cer os instrumentos utiliza-
dos no samba e as técnicas
de dança. Na oportunida-
de, estudantes e funcioná-
rios participaram tocando
os instrumentos e dançan-
do”, informou Bianca.

A associação homena-
geia em seu  nome um dos
maiores violeiros de samba
chula do Recôncavo, Zé de
Lelinha, virtuose da viola
machete. Esse tipo de ins-
trumento, praticamente ex-

tinto, é essencial para a exe-
cução do samba chula, sen-
do  fabricado de forma ar-
tesanal. Um dos compro-
missos da Associação Zé de
Lelinha é preservar o “sa-
ber tocar” dessa viola, de
origem portuguesa, salva-
guardando este patrimônio
imaterial, orgulho francis-
cano.

O samba chula, também
chamado samba de viola e
samba amarrado,  aconte-
ce da seguinte forma: uma
dupla de cantadores entoa
a chula - miniaturas poéti-
cas que tratam dos assun-
tos da vida - e a outra du-
pla, aliada ao coro de mu-
lheres, responde com um
verso menor que “arrema-
ta” a chula, o chamado re-
lativo. Só se pode entrar na
roda na parte instrumental
e percussiva, quando a
sambadeira vai “peneiran-
do” em passos miudinhos,
percorrendo o espaço todo,
até dar uma umbigada em
outra sambadeira, que es-
pera a próxima chula can-
tada para começar a sam-
bar.

Os estudantes se divertiram com asoficina de samba

Programa Viva Cultura está
com inscrições abertas
Por Wellington Oliveira

A Fundação Gregório de Mat-
tos (FGM) republicou, no úl-
timo dia 16 de novembro, no
Diário Oficial do Município
(DOM), o Edital de Chama-
mento Público 007/2017, para
o recebimento de projetos cul-
turais destinados a obtenção
de incentivos fiscais do Pro-
grama Viva Cultura. O docu-
mento já havia sido publicado
anteriormente, no último mês
de agosto, mas precisou pas-
sar por correções. O objetivo
do edital, segundo a FGM, é
promover o desenvolvimento
cultural e artístico, e fortale-
cer a economia da cultura na
capital.

Projetos artísticos e cultu-
rais apresentados por pesso-
as físicas ou jurídicas, com ou
sem fins lucrativos e micro-
empreendedores individuais
(MEI), domiciliadas ou sedia-
das em Salvador, serão apoia-
dos pelo edital. O documento
agregou duas novas lingua-
gens, propostas através de
emendas apresentadas pelo
presidente da Comissão de
Cultura da Câmara Municipal,
vereador Sílvio Humberto
(PSB). “A arte de rua e o HIP
HOP são duas potências, não
apenas culturais, mas econô-
micas e sociais. Ambas geram
renda para muitos profissio-
nais da Cultura e salvam vidas
em locais onde o poder públi-
co não chega”, defendeu o ve-
reador.

O valor total disponível
para renúncia fiscal do edital,
para o exercício 2017, é de R$
3,8 milhões, destinados para
projetos em 23 áreas, com va-
lor máximo de R$ 300 mil,
cada. As inscrições para a se-
leção de propostas vão até o
próximo dia 15 de dezembro,
ou enquanto houver recursos
disponíveis.  As inscrições
devem ser feitas   no site:
vivacultura.salvador.ba.gov.br.

Isenção de impostos
O edital traz a figura do

contribuinte incentivador:
pessoa física ou jurídica tribu-
tária dos impostos Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza
(ISS) ou sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana
(IPTU) em Salvador. O contri-
buinte poderá destinar até
80% do valor total de um ou
mais projetos culturais, aba-
tendo esse recurso no seu im-
posto, no limite de até 10% do
total a ser recolhido num pe-
ríodo único ou em períodos
sucessivos.

As linguagens contempla-
das pelo edital são as seguin-
tes: arquivos, artesanato, arte
de rua, artes visuais, audiovi-
sual, bibliotecas, circo, cultu-
ra digital, cultura popular,
culturas identitárias, dança,
design, espaços culturais, fes-
tivais de artes e cultura, foto-
grafia, gastronomia, HIP
HOP, literatura, moda, mu-
seus, música, patrimônio e te-
atro.

Prefeitura divulga
resultado preliminar do
Programa Universitário
de Candeias

A Melhor comida a Quilo da Região

*PRATOS DELICIOSOS *MASSAS *
CHURRASCOS *SALADAS *

SUCOS  *SOBREMESAS

A prefeitura de Candeias di-
vulgou no Diário Oficial do
último dia 17 de novembro, o
Edital de divulgação do novo
cronograma e resultado preli-
minar do Processo de Seleção
Simplificada para o Programa
Universitário de Candeias –
PUC, destinado a estudantes
carentes, de baixa renda que

comprovadamente não tem
condições de custear sua for-
mação superior.

Os eventuais recursos,
contra o resultado preliminar,
deverão ser apresentados
através de formulário anexo
no diário, preenchido e entre-
gue pelo candidato à Comis-
são responsável pela avalia-

ção/controle de Concessão de
Bolsas de Estudos do PUC. Os
recursos deverão ser entre-
gues no Centro de Formação
de Professores, situado à Rua
2 de fevereiro s/n, ao lado da
Makro Boutique, no horário
de 08h às 16h, nos dias 20 e
21/11/2017. O resultado final
será dia 28/11/2017.

A Assinatura do Termo de
Compromisso e a apresenta-
ção da conta corrente do Be-
neficiário, será no Centro de
Formação de Professores, no
horário de 08h às 16h do dia
29/11/ à 15/12/2017. Veja
mais informações no
link: http://doem.org.br/ba/
candeias
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Fonte e Foto:

Ascom / Seduc / PMSFC

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 banhei-
ro com área de estacionamento para carga e des-
carga de 700 m² São modeláveis, podendo
ser modelado conforme a necessidade do cliente.

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

Ampla programação do CECBA de São F.

do Conde  valoriza a Consciência Negra

O Monte Recôncavo é uma
comunidade remanescente de
Quilombo. Dada a importân-
cia desse pertencimento, o
Centro Educacional Claudio-
nor Batista preparou uma pro-
gramação de peso para forta-
lecer sua identidade, reconhe-
cendo e valorizando sua histó-
ria.

As atividades começaram
no último dia 17, na V Forma-
ção em Educação Escolar Qui-
lombola, com o tema:  A for-
mação do professor e as rela-
ções étnico-raciais: dos mar-
cos legais às práticas pedagó-
gicas.  A equipe da TVE esteve
presente à formação. Em de-
poimento da diretora do CE-

CBA, Tatiana Souza da Nova,
à televisão baiana, ela falou a
respeito da relevância de se
ter uma formação no chão da
escola, “onde buscamos traçar
para os nossos professores, a
importância de se trabalhar
valores com os nossos alunos,
se pertencer, se reconhecer
enquanto negro quilombola e
que pode através dos estudos,
da educação, galgar qualquer
espaço na sociedade”.

A escolha do tema se deu
em decorrência do cenário
nacional que evidencia a ne-
cessidade de tensionamento
no campo das políticas educa-
cionais, que asseveram o for-
talecimento da identidade da

população quilombola. Bus-
cou-se contribuir com o deli-
neamento de práticas pedagó-
gicas emancipatórias, cujo
principal objetivo é favorecer
a questão multicultural, o res-
peito às identidades e o seu
fortalecimentos.

Na segunda-feira, 20 de
novembro, quando se come-
mora o dia da Consciência
Negra, foi aberta, oficialmen-
te, a Semana de Consciência
Negra do CECBA: Consciência
Negra e Identidade –
(re)pensando conceitos e de-
safios atuais de ser quilombo-
la, com a presença do secretá-
rio da Educação Marivaldo do
Amaral.  Compuseram a mesa

redonda, de mesmo título,
além do secretário, os profes-
sores Rubens Celestino e Lu-
ciana Reis, além de Eliezer de
Santana, Domingos Ferreira,
Honorina Rosário e os estu-
dantes Patrícia Florentino,
aluno do CECBA, e o ex-alu-
no Samay Gualberto.  A mesa
está marcada para começar às
9h40.

As atividades do dia come-
çarão às 8h da manhã, com
credenciamento e coffe break.
Às 9h, ocorrerá uma apresen-
tação cultural e em seguida
um pronunciamento da dire-
tora da escola, Tatiane Nova.
Após a mesa de abertura, ha-
verá uma roda de capoeira.

“Ações como essa, parti-
das do seio da escola, são es-
senciais para fazer compreen-
der a necessidade do proces-
so de conscientização da co-
munidade  para promover o
respeito à diversidade cultu-
ral e étnica da sociedade bra-
sileira, e, sobretudo, francis-
cana”, declarou o secretario
da Educação Marivaldo do
Amaral.

Durante a semana, a pro-
gramação prossegue com
uma gincana cultural afro-
quilombola, na terça (21) e
quarta-feira (22), encerrado
com oficinas, na quinta e sex-
ta-feira.

Vários temas foram debatidos na programação elaborada pelo CECBA

Gnosis Brasil vai promover
ciclo de conferências sobre
os Mistérios do Natal nos
domingos de dezembro
O Instituto Gnosis Brasil, uma autêntica escola de mistérios –
como as que existiram em todas as grandes civilizações da
humanidade – vem a público, a fim de convidar a sociedade
baiana a participar do ciclo de conferências on-line sobre os
MISTÉRIOS DO NATAL. Entre os temas que serão tratados,
estão: Por que o Cristo nasce no 25 de Dezembro? O que
representam os 12 Apóstolos?  O que significa a Árvore de
Natal? Qual o significado profundo do nascimento do Cristo?

Os interessados podem se inscrever gratuitamente, tendo
direito a materiais exclusivos. As conferências serão
transmitidas “AO VIVO” pela página no Facebook Gnosis Brasil
(www.facebook.com/gnosisbrasil), todos os domingos de
dezembro.
*PROGRAMAÇÃO*
03/12 (20h00) - O Esoterismo Crístico
10/12 (20h00) - Os 3 Aspectos do Cristo
17/12 (20h00) - Os Doze Apóstolos de nosso Cristo Íntimo
24/12 (17h00) - O Simbolismo Esotérico do Natal
Vídeo sobre a campanha: https://youtu.be/Y4MWTH14K6o

Sobre o Instituto Gnosis Brasil
O Instituto Gnosis Brasil é uma Instituição não

governamental, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,
cultural e filosófico. Constituída em âmbito internacional desde
1952, estabelece-se com colaborações voluntárias de seus
membros, que trabalham na difusão do Conhecimento Gnóstico
de forma inteiramente gratuita, sem distinção étnica, política,
social ou religiosa, respeitando o livre arbítrio de cada indivíduo
e não se pronunciando contra religiões, seitas ou ordens de
qualquer espécie.

O objetivo da Gnosis é a conquista da Paz e da
Confraternização Universal, através da elevação intelectual,
física e anímica do indivíduo, visando conduzir o ser humano
ao despertar da Consciência, ao equilíbrio do Ser e do Saber e
a formação de cidadãos úteis a Deus, à Sociedade e a Si mesmo.

Presente em 30 países, atua em todas as capitais e principais
cidades brasileiras há mais de 25 anos. Sua sede em Salvador,
fica na Rua Arquimedes Gonçalves, 272 1º andar, Jardim
Baiano (Em frente a defensoria pública)

Mapa: https://goo.gl/maps/VkQQEyoibxw
Gratuitamente,  o Instituto Gnosis Brasil oferece um  curso

de autoconhecimentocom 23 temas, ministrados em 11
encontros, onde são abordadas áreas da Psicologia, Filosofia,
Metafísica, Saúde e bem-estar, Meditação, Esoterismo,
Astrologia, Mística e etc, com temas como: o Despertar da
Consciência; o Equilíbrio do Ser Humano para uma vida plena;
Estudo comparativo das Religiões em busca de sua síntese; Os
fenômenos post mortem; Os 7 Corpos do Homem e as
Dimensões da Natureza; Os Chakras e as Faculdades
Parasensoriais do Homem; Projeção Astral e o Mundo dos
Sonhos; A Ciência da Meditação; Alquimia: A Ciência da
Transformação das Energias; Os Elementais e a Magia da
Natureza;  Magia Sideral, entre outros.  Além de técnicas e
práticas de Meditação, Concentração, Despertar da
Consciência, Desenvolvimento dos Chakras, Projeção Astral,
Exercícios Prânicos e Respiratórios.

Atualmente, 3 turmas estão em andamento. Em breve, serão
anunciadas novas vagas para esse curso que é um divisor de
águas na vida de quem o faz.

Projeto de Aleluia permite
a Petrobras buscar parceiros em

campos de cessão onerosa
O deputado federal José Car-
los Aleluia (Democratas-BA)
apresentou um projeto de lei
(PL 8939/17) que libera a Pe-
trobras a comercializar até
70% de sua participação em
campos de petróleo em regime
de cessão onerosa. A intenção
do parlamentar é que o texto
seja apreciado em regime de
urgência.

O projeto apresentado nes-
ta quarta-feira (26/10) busca
dar folego à empresa para con-
tratar parceiros, sanar as con-
tas e alcançar a meta de inves-
timentos de US$ 74 bilhões
projetados no Plano Estratégi-
co e Plano de Negócios e Ges-
tão (PNG) da estatal para o pe-
ríodo 2017-2021. 

“É uma forma de destravar
o setor e resolver o problema
de caixa da Petrobras. A em-
presa hoje não tem dinheiro
para investir e se encontra
amarrada a esse arcabouço de
reserva de mercado construí-
do nos últimos 13 anos. Resul-
tado: estamos com um poten-
cial enorme não explorado e
um setor que não produz e
nem investe”, explicou Aleluia.

Na justificativa do texto, o
deputado diz que a opção de
comercializar as cessões one-
rosas vai possibilitar a contra-
tação de parceiros para dividir
os investimentos necessários e
possibilitar a antecipação da
extração nos campos.

“Sua transferência permiti-
ria a antecipação da extração
do petróleo. Assim, seriam ge-
rados mais rapidamente: recei-
tas para a empresa, impostos
e royalties para a União, Esta-
dos, Distrito Federal e Muni-
cípios, saldo positivo na balan-
ça comercial, encomendas
para a indústria nacional e
empregos e renda para os bra-
sileiros. Ou seja, seriam cria-
das condições favoráveis para
a retomada do crescimento de
nossa economia e a mitigação
da crise fiscal que assola os
entes federados”.

O projeto já foi anunciado
ainda nesta quarta pelo presi-
dente da Câmara dos Deputa-

dos, Rodrigo Maia (Democra-
tas-RJ), entusiasta da mudan-
ça. Ele quer dar celeridade à
sua tramitação. Aleluia tam-
bém antecipou que vai pedir o
regime de urgência, de modo
que ele vá direto para votação
em plenário. 

“Tanto eu quanto Rodrigo
Maia achamos que esse é o ca-
minho para resolver esse im-
passe e o governo deve vir em
nossa ajuda. Acredito que, se
a Petrobras conseguir se des-
fazer de até 50% do que possui
em campos no regime de ces-
são onerosa, ela resolve seu
problema de liquidez”, refor-
çou Aleluia.

Entenda o projeto
O PL 8939/17 modifica a

Lei nº 12.276, que autoriza a
União a ceder onerosamente à
Petrobras o exercício das ati-
vidades de pesquisa e lavra de
petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos flui-
dos. A intenção é permitir à
estatal a transferência parcial
de áreas contratadas no regi-
me de cessão onerosa, desde
que sejam respeitados os se-
guintes critérios:

I – preservação de, no mí-
nimo, 30% (trinta por cento)
de participação da Petrobras
no consórcio formado;

II – prévia e expressa auto-
rização da Agência Nacional de
Petróleo – ANP;

III – manutenção do obje-
to e das condições contratuais;

e IV – atendimento, por
parte do novo cessionário, dos
requisitos técnicos, econômi-
cos e jurídicos estabelecidos
pela ANP.

O texto estabelece também
que tanto a ANP quanto a Pe-
trobras deverão publicar, pre-
viamente, as motivações técni-
cas, econômicas e jurídicas que
balizaram suas decisões.

O que é a cessão onerosa?
Através da Lei nº 12.276, de

30 de Junho de 2010, a Petro-
bras garantiu com a União o di-
reito de, por meio de contrata-
ção direta, exercer atividades
de exploração e produção em
áreas do pré-sal que não estão
sob o modelo de concessão, li-
mitadas ao volume máximo de
5 bilhões de barris de petróleo
e gás natural.

Para definir o valor dos di-
reitos de produção da cessão
onerosa foram estabelecidos
critérios com base em laudos
técnicos emitidos por entida-
des certificadoras independen-
tes e pelo governo em 2010.

Para essa área definida não
há licitação e ela será devolvi-
da ao Estado depois de alcan-
çado o limite hoje estipulado
em 40 anos e prorrogado por
mais 5.

Santo Estevão
recebe a Oficina
de Produção
Associada ao
Turismo

A Secretaria Municipal de
Turismo (SETUR), de São
Francisco do Conde, realizou
no último dia 17 de novem-
bro, no Centro Comunitário
do Ilhote, em Santo Estevão,
a Oficina de Produção Asso-
ciada ao Turismo, ministra-
da pela Secretaria de Turis-
mo do Estado da Bahia.

O público-alvo foi com-
posto por representantes dos
segmentos do artesanato,
gastronomia, agricultura fa-
miliar, restaurantes e poder
público, nesse caso repre-
sentado pelas secretarias
municipais de Meio Ambi-
ente, Agricultura e Pesca
(SEMAP), de Cultura (SE-
CULT), de Desenvolvimen-
to Social e Esportes (SEDE-
SE) e de Desenvolvimento
Econômico (SEDEC), para
que juntos possam atuar
como multiplicadores da
metodologia.

Esta é uma ação do Pro-
grama de Qualificação para
o Turismo – PROQUALISE-
TUR e tem como objetivo
aplicar a metodologia desen-
volvida pelo Ministério do
Turismo para identificação e
estruturação da produção
associada ao turismo.

“A escolha do bairro de
Santo Estevão para realiza-
ção da oficina se deu em ra-
zão de ser um dos produtos
turísticos prioritários e que
vem passando por interven-
ções já iniciadas pela Secre-
taria Municipal de Serviços,
Conservação e Ordem Pú-
blica (SESCOP). Esse proje-
to irá proporcionar a possi-
bilidade de explorar suas
potencialidades turísticas
nos mais diversos segmen-
tos da cadeia produtiva,
atraindo turistas e visitan-
tes, aquecendo a economia
local”, revelou a secretária
de Turismo, Ússula Flávia.

Fonte: SECOM / PMSFC

Deputado federal José Carlos Aleluia (DEM/BA)
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FLOR DO LÁCIO CONSULTORIA

CONSULTORIA EM REVISÃO
 PRODUÇÃO DE TEXTO PARA BLOGS,

SITES E MÍDIAS SOCIAIS
 PLANO DE COMUNICAÇÃO

E EM PROJETOS CULTURAIS

Manuela Barreto Tel.: (71) 99405-6487

flordolacioconsultoria@gmail.com

III Conferência Municipal de
Educação em SFC será realizada
no dia 05 de dezembro

A III Conferência Nacional de
Educação, que tem por obje-
tivo promover a Consolidação
do Sistema Nacional de Edu-
cação e o Plano Nacional de
Educação, será realizada em
São Francisco do Conde no dia
05 de dezembro. Destinada a
todo cidadão que tenha inte-
resse em discutir uma educa-
ção pública de qualidade, o
evento ocorrerá no auditório
da Escola Arlete Magalhães
(antigo CEJAL). 

A meta do CONAE 2018 é
monitorar, avaliar e propor
políticas públicas para a ga-
rantia do direito à educação de
qualidade social, pública, gra-
tuita e laica. Para isso, será
discutido o Plano Nacional de
Educação e o Sistema Nacio-
nal de Educação, além de ser
realizada a eleição dos delega-
dos para a Etapa Estadual da
CONAE 2018.

O público-alvo do evento é
composto por
p r o f e s s o r e s ,  g e s t o r e s
escolares, coordenadores,
agentes de apoio educacional,
estudantes das redes
Municipal e Estadual, univer-
sitários e comunidade escolar
como um todo, além de movi-
mentos sociais e estudantis.

Na abertura da III Confe-
rência Municipal de Educa-
ção, ocorrerá a Palestra
Magna Educação de tempo
integral: Desafios e perspec-
tivas. Em consonância com a
diretriz nacional, serão desen-
volvidos 8 eixos temáticos,
que o participante deverá es-
colher no ato de inscrição:

EIXO 01 - O PNE na arti-
culação do SNE: Instituição,

democratização, cooperação
federativa, regime de colabo-
ração, avaliação e regulação
da educação.

EIXO 02 - Planos Nacio-
nais e SNE: Qualidade, avali-
ação e regulação das políticas
educacionais.

EIXO 03 - Planos decenais,
SNE e Gestão Democrática:
Participação Popular e Con-
trole Social.

EIXO 04 - Planos decenais,
SNE e Democratização da
Educação: Acesso, Permanên-
cia e Gestão.

EIXO 05 - Planos decenais,
SNE, Educação e Diversidade:
Democratização, Direitos Hu-
manos, Justiça Social e Inclu-
são.

EIXO 06 - Planos decenais,
SNE e Políticas Intersetoriais
de desenvolvimento e educa-
ção: cultura, ciência, trabalho,
meio ambiente, saúde, tecno-
logia e inovação.

EIXO 07 - Planos decenais,
SNE e Valorização dos Profis-
sionais da Educação: forma-
ção, carreira, remuneração e
condições de trabalho e saú-
de.

EIXO 08 - Planos decenais,
SNE e Financiamento da edu-
cação, gestão, transparência e
controle social

No encerramento do CO-
NAE, haverá uma Plenária Fi-
nal com votação das proposi-
ções e eleição de delegados. As
inscrições para a conferência
deverão ser realizadas no Por-
tal da Prefeitura, numa aba
específica da III Conferência
Nacional de Educação.

Fonte: ASCOM

Seduc / PMSFC

Prefeito de Candeias assina convênio
para obras no Estádio David Caldeira
O Prefeito de Candeias, Dr.
Pitágoras Ibiapina, participou
na tarde do último dia 13 de
novembro, no Centro Admi-
nistrativo da Bahia (CAB), em
Salvador, da Cerimônia de as-
sinatura de convênio, onde o
Governador Rui Costa,  assi-
nou a autorização de licitação
para dar início às obras do
Estádio Davi Caldeira, mais
conhecido como Caldeirão.
Candeias foi uma das 61 cida-
des que recebeu investimento
do governo do estado para re-
alizar obras estruturantes.

Para a primeira etapa da
obra do Caldeirão será aplica-
do quase 2 milhões de reais e
no total um investimento na
ordem de mais de 2,3 milhões
para requalificação do estádio.
De acordo com o Prefeito, na
primeira etapa será feita a re-
vitalização interna do estádio
e na segunda, a urbanização
na parte externa. “Fico feliz
por esta conquista que bene-
ficiará muito a nossa cidade.
O Estádio já foi palco de mui-
tos eventos e voltará a dar ale-
gria, sendo celeiro de grandes
craques do futebol”, comple-
tou Pitagoras.

O Prefeito, Dr. Pitágoras
agradeceu ao governador, Rui
Costa por estar olhando para
Candeias e citou os feitos do
governo para com o municí-
pio, entre eles as obras nas

encostas do Beco do Boi, San-
ta Clara, a doação do mamó-
grafo, o convênio do Caldeirão
e futuramente  um espaço eco-
lógico, na área da CCC, para
os Candeenses.

Na oportunidade Rui Cos-
ta falou da esperança de ver
grandes craques saindo de
Candeias e falou também do
projeto que transformará a
Lagoa da CCC em um grande
parque. “Quero mandar um
abraço a todo povo de Candei-
as e espero que a meninada

passe a jogar no Caldeirão e
que esse estádio volte a reali-
zar jogos do campeonato bai-
ano. Quando fiz parte do sin-
dicato dos químicos conheci a
CCC e, tão logo o projeto este-
ja pronto, materializaremos o
convênio para dar a população
um excelente espaço de con-
vivência para prática de cami-
nhada, ciclismo e muito la-
zer”, finalizou Rui Costa.

O evento aconteceu no au-
ditório da Secretaria de Infra-
estrutura do Estado (SEIN-

FRA) e contou com a presen-
ça do Chefe de Gabinete, Ivan
Palma, os vereadores Arnaldo
do Ponto Econômico, Nal da
San Martins, Marivalda Silva,
Ivan do Prateado, Diego Maia,
Silvio Correia, Jorge da JM,
Lucimeire Magalhães, Mica,
Gil Soares e Pastor Adailton
Sales, além do Secretário de
Justiça, Direitos Humano e
Desenvolvimento Social  do
Estado (SJDHDS), Carlos
Martins.

SFC se destaca no IV Concurso

de Escritores Escolares

Governador Rui Costa assina convênio para revitalização do estádio Ddid Caldeira

Fonte: Ascom / PMC

Foto: Abdias Alves

Saiu o resultado dos selecio-
nados do IV Concurso de Es-
critores Escolares. Para ale-
gria da educação franciscana,
dois estudantes da rede muni-
cipal de ensino fazem parte
dos grandes finalistas.
A cerimônia de premiação
será realizada no Foyer do
lendário Teatro Castro
Alves, no dia 13 de dezembro.

Kauã Araújo Lima e Natan
Bessa Fonseca listam entre os
finalistas do concurso. Kauã é
aluno da Escola Arlete Maga-
lhães (antigo CEJAL) e foi se-
lecionado na categoria Funda-
mental I, com a
redação Minha mãe foi à
feira. Enquanto Natan, estu-
dante da Lícia Pinho, escreveu
o poema Um lugar chamado
Bahia, concorrendo também
pelo Fundamental I.

Chamou a atenção da Fun-
dação Pedro Calmon, o núme-
ro de participantes oriundos
de São Francisco do Conde. O
município teve 83 inscritos,
compreendendo as categorias
de redação e poesia. “Tivemos
alunos dos anos iniciais, do
1o ao 5o ano, e finais, do 6o ao
9o. A rede, em si, foi mobiliza-
da, se destacando a participa-
ção dos alunos da escola Cruz
Rios”, informou a gerente de
Bibliotecas e Projetos de Lei-
tura da SEDUC, Vanise Sou-
za, responsável pelas inscri-
ções no concurso.

“Nós, da Secretaria Muni-
cipal da Educação, estamos
todos vibrantes com o êxito de

Obras do Centro de Formação
Profissional estão avançadas

Fonte: ASCOM/ SEDUC / PMSFC

Prevista para ser entregue
no final deste ano, a unida-
de do SESI Candeias prome-
te ser o maior centro de qua-
lificação do município com
quatro salas de aula, um la-
boratório de informática,
uma sala de professores,
uma sala de leitura, um gal-
pão e amplo estacionamen-
to.

A estrutura de 6.000m2
com 698 m2 de área cons-

nossos alunos. Esse é um re-
flexo de que a educação com
qualidade que tanto temos
trabalhado para atingir, que
é uma meta da gestão Evan-
dro Almeida, já é uma reali-
dade aparente. Desde já, pa-
rabenizo não só a Kauã e Na-
tan, mas todos os participan-
tes que aproveitaram a opor-
tunidade para colocar em
prática o que vem aprenden-
do em sala de
aula”, comemorou Marivaldo
do Amaral, secretário da Edu-
cação.

O IV Concurso de Escrito-
res Escolares tem como obje-
tivo estimular a prática da es-
crita criativa entre crianças e
jovens do Ensino Fundamen-
tal I e II, e do Ensino Médio.
É uma ação coordenada pela
Diretoria do Livro e Leitura da
Fundação Pedro Calmon/Se-
cult-BA e nessa edição teve
1.000 inscrições, de várias
partes do estado. A classifica-
ção final dos contemplados
em 1º, 2º e 3º lugares, de cada
nível de ensino e categoria
concorrente, será anunciada
durante a cerimônia de premi-
ação.

O concurso teve 6 catego-
rias. São elas: Poesia Ensino
Fundamental I, Redação En-
sino Fundamental I, Poesia
Ensino Fundamental
II, Redação Ensino Funda-
mental II, Poesia Ensino
Médio e Redação Ensino Mé-
dio.

Freitas); Petroquímica (em
parceria com o SENAI de
Lauro de Freitas); Solda-
gem; Construção Civil; e
EMI – Equipamentos Mó-
veis Industriais.

Após o termino das
obras, a unidade vai passar
por um processo de mobili-
zação para estruturação no
que diz respeito a mobiliário,
kits didáticos e equipamen-
tos. Desta forma, o início da
operação está previsto para
o primeiro trimestre de
2018. A capacidade de aten-
dimento do SENAI é de até
250 alunos por turno.  O
empreendimento será im-
plantado também nos muni-
cípios de Eunápolis, Gua-
nambi, Jacobina, Senhor do
Bonfim, Ipirá, Serrinha, e
Teixeira de Freitas.

truída, conta ainda com dois
banheiros convencionais e
quatro para portadores de
necessidades especiais in-
cluindo uma plataforma
para PNE. Entre as vocações
(áreas de competências) pre-
vistas para Candeias, estão:
Gestão da Produção e Logís-
tica; Elétrica; Manutenção
Mecânica; Informática; Pe-
tróleo & Gás (em parceria
com o SENAI de Lauro de Fonte: Ascom / PMC

As aulas devem ter início em março do próximo ano

MUNC e Malê
do Malembá
promovem
caminhada

O bloco Malê do Malembá e o
Movimento Unificado Negro
de Candeias - MUNC, promo-
veram no último dia 19 de no-
vembro a II Edição da Cami-
nhada da Mulher Negra, em
homenagem ao Dia da Cons-
ciência Negra, comemorado
no dia 20 de Novembro, em
homenagem a Zum dos
Palmares, maior líder negro da
história do Brasil.

De acordo com Rubem do
Malembá, fundador e presi-
dente do bloco do Malê, a
caminahda contou com a pre-
sença de representantes de
várias entidades que defen-
dem a igualdade racial, religi-
osa e sexual, a exemplo do
Centro Cultural de Semente
Negra, bloco Banana Mania,
Comissão da Festa de
Yemanja, do Caboto, Associa-
ção de Baianas do Acarajé de
Candeias, além das ialorixás,
Mãe Biquim e Mãe Virgínia. O
cortejo foi animado por inte-
grantes da Filarmônica de
Candeias.

Dezenas de pessoas partici-
param da caminhada

O cortejo percorreu as do
bairro do Malembá

Foto: Abdias Alves
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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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

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

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

  Convênio

PETROBRAS

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Condomínio Residencial Quintas do Barão
Um lançamento da Quintas do Barão

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Central de Atendimento ATT
(71) 3432-1000

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

A ATT – Atlântico Transportes e
Turismo ainda oferece um serviço

exclusivo para as indústrias
do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

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

O Condomínio Quintas do Barão, é fruto dos sonhos do
Ilustríssimo  Sr. Walfredo Barão Mello Teixeira.

Homem de personalidade forte, perseverante, costumes simples,
honestidade ilibada  e grande visão empreendedora.

Seu objetivo é promover ao Município de Candeias, uma
oportunidade de crescimento sustentável, proporcionando aos

cidadãos um novo modelo de moradia, que disponha de
estrutura, segurança e qualidade de vida.

Um empreendimento do porte e magnitude que o povo de
Candeias e Região merecem. Um Bairro Planejado. Você vai se

surpreender. Aguarde!

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

VENHACONHECER

PEÇAS E SERVIÇOS PARA TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

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

Os melhores preços da cidade

Georgem Luiz Moreira da Silva
CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
 FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar
Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Ba.

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

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

LOUÇAS SANITÁRIAS - TUBOS & CONECÇÕES - PISOS -
AZULEJOS & REVESTIMENTOS - MATERIAIS HIDRÁULICOS
& ELÉTRICOS MASSAS - TINTAS - FERRAGENS EM GERAL

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

Duas lojas para melhor servir ao cliente de Candeias e Região


