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CLÍNICA MARIA ALBANOEspecialidades Médicas Convênios e Particular

Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº10 – Pitanga - Fone: (71) 3311-1900 - Candeias-Bahia

Mais que uma Clínica de Saúde

Um Símbolo de Respeito à Vida

*ANGIOLOGIA *CARDIOLOGIA
*CLÍNICA GERAL*DERMATOLOGIA
*FISIOTERAPIA *FONOAUDIOLOGIA
*GATROENTEROLOGIA *MASTOLOGIA
*NUTRIÇÃO *OFTALMOLOGIA
*ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA
*RADIOLOGIA *GINECOLOGIA
*LABOTRATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS    39 anos cuidando da sua saúde

Fonte: Wikipédia

Anselmo Duarte se elege para
o oitavo mandato consecutivo

Eleito no último dia 2 de
outubro com 527 votos, na
cidade de Madre de Deus,
para o seu oitavo mandato
consecutivo de vereador,
Anselmo Duarte Ambrózi da
Silva ou simplesmente
Anselmo de Bigu, se
transformou no parlamentar
municipal com a maior
sequência de conquistas numa
Câmara Municipal em todo o
Brasil.

Anselmo foi eleito pela
primeira vez em 1989, quando
o município de Madre de Deus
se emancipou, deixando de ser
uma ilha de Salvador para ser
uma cidade com um dos
melhores Índices de
Desenvolvimento Humano da
RMS. Nesses 27 anos de vida

pública, Anselmo nunca
perdeu uma eleição, tendo
sido presidente da Câmara
Municipal em três
Legislaturas.

Vereador Anselmo Duarte

Todos nós temos direito
a Livre Opção Bancária
Poucas pessoas sabem que
desde janeiro de 2012, através
do artigo 2º da Resolução
3.402 do Conselho Monetário
Nacional, qualquer servidor
público federal, estadual e
municipal, tem o direito a
chamada Livre Opção
Bancária, ou seja, receber os
seus salários, pensões e
aposentadorias, na instituição
financeira que desejar.

Aqui em Candeias, os
servidores públicos
municipais até pouco tempo

Novembro Azul chama
a atenção para a
importância do exame
da próstata
Novembro Azul é uma
campanha de conscientização
realizada por diversas
entidades no mês de
novembro dirigida à
sociedade e, em especial, aos
homens, para conscientização
a respeito de doenças
masculinas, com ênfase na
prevenção e no diagnóstico
precoce do câncer de próstata.

O movimento surgiu na
Austrália, em 2003,
aproveitando as
comemorações do Dia
Mundial de Combate ao
Câncer de Próstata, realizado
a 17 de novembro.

No Brasil, o Novembro
Azul foi criado pelo Instituto
Lado a Lado pela Vida, com o
objetivo de quebrar o
preconceito masculino de ir ao
médico e, quando necessário,
fazer o exame de toque, e

obteve ampla divulgação. Em
2014, o Instituto realizou
2.200 ações em todo o Brasil,
com a iluminação de pontos
turísticos (como Cristo
Redentor, Congresso
Nacional, Teatro Amazonas,
Monumento às Bandeiras),
adesão de celebridades (Zico,
Emerson Fittipaldi, Rubens
Barrichello), ativações em
estádios de futebol, corridas
de rua e autódromos, além de
palestras informativas,
intervenções em eventos
populares e pedágios nas
estradas.

Em Candeias, a CLIMA
– Clínica Maria Albano vem
realizando nos últimos anos
campanhas para a
conscientização dos homens,
para a importância de
procurar um urologista e fazer
os exames da próstata.

Candeias deve
receber mais de
2 milhões do
dinheiro
repatriado
Dados da Confederação
Nacional dos Municípios
(CMN) indicam que o
município de Candeias deve
receber exatos 2.411.905,96
(Dois milhões, quatrocentos e
onze mil, novecentos e cinco
reais e noventa e seis
centavos) dos recursos que
foram repatriados com o
processo de regularização de
ativos mantidos por
brasileiros no exterior.

A Receita Federal
informou no último dia 1.º de
novembro, que o programa
trouxe  R$ 169,9 bilhões para
a economia brasileira.

São F. do Conde
disponibiliza
Intranet para
Consulta de Leis
e para Gestão de
Atendimento ao
Público

A Prefeitura de São Francis-
co do Conde lançou no últi-
mo dia 09 de novembro, a
intranet – um espaço restri-
to aos servidores públicos,
que é utilizado para o
compartilhamento de infor-
mações específicas da ges-
tão, utilizadas por meio de
servidores locais – e os
aplicativos para consulta de
leis e para gestão de atendi-
mento ao público. O evento
aconteceu no auditório da
SEFAZ.

Agora desencantou!

Há quase 12 anos, o jornal O Candeeiro vem cobrando a construção do mine-viaduto da Nova Brasília

Carlos Martins cria Instituto Candeias Melhor

Candeias ganhou no último
dia 11 de novembro, o
Instituto Candeias Melhor,
criado pelo Secretário de
Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia, o candeense
Carlos Martins. “O Instituto
nasce de uma ideia que busca
o real exercício da democracia
no Brasil”, afirmou o

Secretário, durante a
solenidade de lançamento do
ICM.

O evento contou com as
presenças do prefeito eleito de
Candeias, Dr. Pitagoras; do
secretário de Cultura,
professor Jorge Portugal e da
deputada estadual, Maria Del
Carmen.Secretário Carlos Martins

Foto: Arquivo

Católicos da RMS
participam de
Pregrinação
ao Santuário de
Nossa Senhora
das Candeias

Cerca de 18 mil pessoas parti-
ciparam, em Candeias, no úl-
timo dia 13 de novembro da
Peregrinação Luz e Fé. Pag. 5Pag. 4

Desde a sua primeira edição,
lá pelos idos de 2005, o nosso
jornal O Candeeiro  vem
cobrando dos gestores
municipais, a construção do
mine-viaduto que liga o centro
da cidade ao bairro da Nova
Brasília.

De lá pra cá, já passaram
pela Prefeitura, os ex-

prefeitos Amiga Jú (2005/
2008 - Cassada pela Justiça
Eleitoral em junho de 2008);
Maria Maia (2009/2012 -
Cassada pela Justiça Eleitoral
em junho de 2012) e Sargento
Francisco (2013/2016 - Duas
vezes afastados pela Justiça
Federal, em 19 de julho e 21
de outubro de 2016).

Finalmente o prefeito
Sargento Francisco, que
voltou a ocupar o cargo no
início do mês, vai atender a
esse velho pleito da
comunidade de Nova Brasília
e de toda a população de
Candeias,  e vai concluir a tão
esperada obra, talvez a mais
importante da sua gestão.

E por falar em Sargento
Francisco, na primeira
entrevista que deu ao nosso
jornal, o prefeito prometeu
que faria a obra. Agora, no
apagar das luzes da sua
administração, a promessa
está sendo cumprida. Como
diz o ditado popular: antes
tarde do que nunca.

O vereador eleito, Arnaldo do
Ponto Econômico, o mais vo-
tado das últimas eleições em
Candeias, que está sendo in-
vestigado pela Polícia Federal,
acusado de compra de votos,

recebiam os seus vencimentos
no Banco do Brasil. Como a
Prefeitura negociou com a
Caixa Econômica Federal e a
folha de pagamentos do
município agora é
administrada pela CEF, os
funcionários que não
quiserem receber os seus
salários na Caixa, podem
exigir a transferência para o
banco da sua escolha, de
acordo com as vantagens
oferecidas por cada
instituição bancária.

Vereador eleito  se defende das
acusações de compra de votos

diz que está sendo vítima de
perseguição política, orques-
trada por parte de um grupo
que não aceita a sua eleição.

“Meus adversários não
imaginavam que eu seria o ve-
reador mais votado do muni-
cípio, por isso, inventaram
essa história e me denuncia-
ram na promotoria eleitoral.
Já dei o meu depoimento e me
defendi de todas as acusações.
Quero vê quem prova que eu
comprei um voto se quer”, de-
clarou Arnaldo do Ponto Eco-
nômico ao O Candeeiro.

O vereador eleito será ou-
vido na Superintendência da
Polícia Federal, em Salvador,
no próximo dia 14 de dezem-
bro. “Estou muito tranquilo”,
afirmou Arnaldo.

Arnaldo do Ponto Econô-
mico  diz que é inocente

Foto: Zé Eduardo

Foto: Arquivo

Foto: Arquivo



Edição de Novembro de 2016 - Página 2 O Candeeiro Opinião

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Fundado em Fevereiro de 2005
por José Eduardo dos Santos

O Candeeiro Editora Ltda.    CNPJ 14.491.781/0001-79
Rua 13 de Maio, 01 - Ed. Domingos Requião - Sala 105

Fones: (71) 3451-2008 / 9987-0469
E-mail: ocandeeiro@terra.com.br

Candeias-Bahia

PIMENTA NA POLÍTICA

ocandeeiro@terra.com.br

eduvalenca@terra.com.br

José Eduardo

VLADIMIR NASCIMENTO
www.vladimirnascimento.webnode.com

JOSÉ DE PAIVA NETTO

Consultor Jurídico
Dr. Cosme Fernando dos Santos

Ilustração
Valtério

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

Diretora de Jornalismo
Sophia Mídian Bagues

Diretor Superintendente

José Eduardo dos Santos

     Representante Comercial: Tábula Veículos de Comunicação

As Colunas e Artigos assinados são da inteira responsabilidade dos seus
autores, não representando necessariamente a opinião do jornalImpressão: Inforgraf Editora Gráfica

Fone: (33) 32755444 /WatsApp (33) 8432-7067

Tecnologias assistivas

Neste mundo
globalizado, em que
as tecnologias se
aprimoram a uma
velocidade que
impressiona, abre-se
um leque de

oportunidades para a inclusão, no
mercado de trabalho, de pessoas
com deficiência. Contudo, muitas
dessas novas ferramentas
esbarram no despreparo e na
desinformação de uma parcela da
sociedade.

Segundo a analista de
tecnologia assistiva da Associação
para Valorização de Pessoas com
Deficiência (Avape), Karolline
Fernandes Sales, ela própria
deficiente visual, as empresas
usam três argumentos para não
contratar alguém com baixa ou
nenhuma visão. ”Um deles é o
desconhecimento. Para a maioria
dos empregadores, o cego não tem
condições de trabalhar, de chegar
ao local de trabalho. Outro
empecilho é o de não saber utilizar
um computador; sem falar do
custo do leitor de tela, que varia
de R$ 1,3 mil a R$ 1,7 mil ou um
pouco mais. O terceiro argumento
é o de que não existem pessoas
qualificadas no mercado”,
afirmou.

Em entrevista ao
programa Sociedade Solidária, da
Boa Vontade TV (Oi TV —
Canal 212 — e Net Brasil/Claro TV

— Canal 196), Karolline Sales, que
também exerce a função de
assessora de comunicação da
Organização Nacional de Cegos do
Brasil (ONCB),
contestou: ”Conheço várias
pessoas com deficiência visual
graduadas, pós-graduadas, que já
concluíram o mestrado. Então,
esse argumento da falta de
qualificação é mais hipotético do
que real. Claro que existem
indivíduos sem qualificação, não
só com deficiência, mas sem
deficiência também. A Avape,
inclusive, é uma das pioneiras em
capacitar pessoas com deficiência,
não só a visual”.

Um dos principais avanços no
que diz respeito à inclusão social
foi a implementação da Lei de
Cotas. Karolline Sales
esclareceu: ”Essa lei determina, de
acordo com a quantidade de
empregados, a contratação do
trabalhador deficiente. A grande
dificuldade dos empresários, dos
gestores, é como contratar, onde
buscar esse profissional? É aí que
entra a Avape”.

Oportunidade e Competência
No programa, foi apresentada

uma matéria com o depoimento do
deficiente visual Edi Carlos de
Souza. Com apenas 1% de visão,
ele procurou a Avape para
recolocação profissional e
começou a prestar serviço para a

Secretaria do Emprego e Relações
do Trabalho (Sert), do Estado de
São Paulo. Sobre a sua capacitação,
Edi Carlos comentou: ”Precisei
passar por treinamentos porque
uso dois sistemas. Um de leitor de
tela — para acompanhar as
informações do computador — e
outro do próprio sistema do
‘Emprega São Paulo’”. Orgulhoso
de sua profissão, ele
desabafou: ”Infelizmente, no
Brasil temos falta de informação
em relação ao deficiente. Hoje em
dia, a tecnologia e os mecanismos
de acesso estão aí para todo o
mundo verificar. O que a pessoa
deficiente precisa? De uma
oportunidade. Esse é o xis da
questão. Ninguém pode ser
julgado pela deficiência. Primeiro,
o empregador tem que avaliar a
capacidade, e não a deficiência”.

E arrematou: ”Você, que tem
alguma deficiência, nunca se
esconda. Estude, faça cursos,
procure, pois o mercado está
precisando. E vocês, que são
empregadores, sempre acreditem
e nunca prejulguem um deficiente.
Deem a ele uma oportunidade,
depois o avaliem”.

Diante do exposto, é
gratificante saber que, apesar dos
obstáculos, mais deficientes
conquistam a cada dia maior
reconhecimento na sociedade e,
principalmente, no mercado de
trabalho.

A Fé é a sabedoria que vem de Deus

Todos sofrem, desde a mais
simples das criaturas à maior
autoridade de um país. Portanto,
sempre chega um momento em
que procuram solução mais
elevada para a própria dor. Afinal,
os problemas pessoais afligem a
Alma e atormentam, por exemplo,
o campo das atividades sociais e
políticas. E é então que oram,
mesmo que não saibam como. Por
conseguinte, se cultivarem a
Humildade — que é também
sinônimo de Deus — buscando o
amadurecimento, poderão entrar
em sintonia com seus Anjos
Guardiães, que, no Mundo
Superior, participam da Revolução
Social dos Espíritos de Luz. Trata-

se de um extraordinário
acontecimento que a Humanidade
ainda não percebeu de todo. O
Plano Espiritual existe sem pedir
licença aos poderosos da Terra.

O saudoso jornalista, radialista,
escritor e poeta Alziro
Zarur (1914-1979) ensinava
que ”o segredo do governo dos
povos é unir a Humanidade da
Terra à Humanidade do Céu”. O
meio: Fé Realizante (que se opõe à
ociosa) e Boas Obras. É como
aliar Paulo e Tiago.

A Fé é um atributo da
inteligência iluminada, assim
como a Oração o é da Alma. A
união das duas, permeadas pela
vigilância, isto é, o trabalho, eleva-
nos à lucidez de Espírito. Eis por
que, no campo das realizações
humanas e sociais, é preciso que a
Fé permaneça unida às Boas

Obras, por ela divinamente
inspiradas, para que possamos
erigir uma sociedade em definitivo
ecumênica, portanto solidária,
altruística.

É o que ensina o Divino Mestre,
quando nos manda amarmo-nos
uns aos outros como Ele nos tem
amado, única forma de podermos
ser reconhecidos como Seus
discípulos (Evangelho,
segundo João, 13:34 e 35). Por
isso, um bom político (mesmo
sendo ateu, agnóstico ou adepto de
outra venerável crença que não
esteja relacionada como cristã) não
deve furtar-se de estudar, pelo
prisma do Amor Fraternal, o
Evangelho do Cristo, que é um
notável código de ética para o
homem público.

A Fé é a sabedoria que vem de
Deus; as Boas Obras, a sua prática.

JOSÉ DE PAIVA NETTO é jornalista,

escritor e radialista. Diretor-Presi-

dente da Legião da Boa Vontade-LBV

O fim da privacidade?

No mundo capitalista
em que vivemos, o
instantâneo, o
espetáculo é priorizado
em oposição à
interioridade que dava

solidez à vida dos indivíduos no
passado. Privacidade é o oposto do
que é público; mas ambos
sofreram transformações e
atualmente estão incrivelmente
misturados, que é quase
impossível distingui-los.

Antigamente, a privacidade era
vista como um processo de
regulação de fronteiras, como um
recinto particular o qual ninguém
poderia adentrar sem permissão.
Hoje não podemos mais assegurar
essa afirmação, principalmente
porque todas as fronteiras estão
integralmente contaminadas sob
as rédeas do capitalismo; estão
totalmente fluídas e inconstantes.
A solidez de outrora não existe
mais. A privacidade hoje é muito
mais fácil, portanto, de ser exposta
do que décadas atrás. As normas
sociais mudaram, as formas de se

comunicar e de se relacionar
também. Por isso as pessoas têm
mais facilidades e possibilidades
de se expor, principalmente após
o advento da era das redes sociais.

Mas, será que se as redes sociais
existissem décadas antes, a
exposição seria tão volumosa
quanto hoje? Certamente, não.
Porque nossa ordem social e
econômica, em vigência
principalmente no ocidente,
contamina todas as reações; e nem
as crianças estão livres desse
contágio. As redes sociais podem
até ter ajudado a criar ferramentas
que transformam o que é privado
em público, porém, de forma
alguma é a fonte geradora desse
problema.

No cenário atual, as pessoas
estão tão obcecadas que, por
muitas vezes, se privam das suas
vontades para viver de forma
artificializada, como por exemplo,

avaliar seu nível de popularidade
ou de desvalorização a partir do
número de curtidas que teve o seu
perfil, na internet. Outras pessoas
vivem em constante vigilância,
tentando diferenciar o que deve ou
não ser exposto, o que também
caracteriza como uma perda da
liberdade, da privacidade.

Na verdade, ainda não temos
condições de afirmar se tamanha
exposição será um legado
promissor ou nocivo para as
gerações que estão por vir. Não
obstante, não podemos negar o
paradoxo em que hoje vivemos:
estamos conectados em rede, mas
agimos de forma totalmente
individualizada; exigimos
privacidade, mas queremos saber
da vida dos outros; reivindicamos
a segurança de nossa intimidade,
ao mesmo tempo em que
publicamos cada detalhe de nossa
vida nas redes sociais.

“Esqueceram de me perguntar”
Com essa frase acima, o ex-vereador Jarinho, que deverá ocupar um cargo
de destaque na futura administração do prefeito doutor Pitagoras, se
pronunciou a respeito do que  publicaram em redes sociais na semana
passada, dando conta de que se o vereador eleito Arnaldo do Ponto
Econômico, não puder tomar posse em virtude de problemas com a Justiça
Eleitoral, ele assumiria a vereança no lugar do irmão Valmir (1º suplente),
que seria convocado para um cargo no governo, já que Jarinho é o 2º
suplente da coligação.

“Isso não passa de especulação maldosa. Só que, quem escreveu essa
bobagem, esqueceu de me perguntar. Aliás, não sei de onde tiraram essa
ideia, por que em momento algum ninguém conversou comigo. Eu não
assumirei a Câmara de jeito nenhum. Posso colaborar com o nosso
município de outra maneira”, cravou Jarinho para a coluna, acrescentando
que, “os eleitores de Candeias não me escolherem para ser Vereador, eles
disseram nas urnas quais os 17 representantes eles queriam na Câmara
Municipal, portanto, tudo não passa de especulação.

Jarinho disse ainda, que gostaria sim de ser vereador, mas eleito
diretamente pelo povo. “Se Deus me permitir, nas próximas eleições
poderei ser candidato de novo, e aí sim, buscar a minha eleição”, admitiu
o ex-vereador, que também já foi vice-prefeito.

Copa de Futsal é suspensa
Inconformado com a atitude do prefeito Sargento Francisco, que retornou
ao cargo no início do mês, o ex-secretário de Esportes, Valfredo Melo
Teixeira Filho, o Nem de Barão (que ficou menos de 15 dias no cargo) fez
duras críticas ao gestor, que sem nenhuma justificativa plausível,
suspendeu a super Copa de Futsal, que aconteceria no ginásio de Esportes
José Cardoso dos Santos, em Candeias, reunindo várias equipes da cidade.

“Mais uma vez a política interfere no esporte. Uma pena que o prefeito
Sargento Francisco haja dessa maneira. Mais de 500 pessoas entre atletas,
árbitros, torcedores e dirigentes foram prejudicados, além dos torcedores,
tão carentes de eventos esportivos na cidade”, desabafou Nem de Barão,
acrescentando que o vice-prefeito, Bom Jorge, que estava no exercício,
daria total apoio ao evento.

O ex-secretário, Nem De Barão, espera que o prefeito eleito doutor
Pitagoras, que assume em 1º de Janeiro de 2017, olhe para o esporte de
Candeias com mais sensibilidade que o atual chefe do Executivo Municipal.
“Tenho certeza que doutor Pitagoras se preocupará com o nosso esporte e
eu, da minha parte, estou aqui para colaborar”, afirmou o jovem
desportista.

PV vai ajudar o prefeito
O presidente do Partido Verde (PV) de Candeias, Toni Gleidson, informou
à coluna, que com a eleição do vereador Silvio Correia (PV), para a Câmara
Municipal, e por ter sido um dos primeiros partidos a formalizar apoio,
em convenção, à candidatura do prefeito doutor Pitágoras, a legenda espera
o reconhecimento do prefeito eleito, para que o Partido Verde possa ocupar
o primeiro escalão do governo.

As especulações nos bastidores dão conta de que o PV estaria pleiteando
a Secretaria do Meio Ambiente, uma pasta que tem tudo a vê com o Partido
Verde. Por enquanto, nem o prefeito e nem os seus interlocutores falam
sobre a composição do governo. Vamos aguardar.

 “Secretariáveis”
E por falar em composição do novo governo municipal, por enquanto os
nomes dos prováveis secretários vêm sendo guardados a “sete chaves”.
Ninguém do núcleo mais próximo do prefeito eleito doutor Pitagoras se
pronuncia quanto a formatação do secretariado.

Nos bastidores, alguns nomes surgem como fortes concorrentes a um
cargo no primeiro escalão. Falam, por exemplo, que o bacharel em Direito
e Contabilista, Georgem Moreira, ocupará uma importante Secretaria,
assim como, o ex-vereador Jarinho e o empresário Washington Campos
estariam cotados.

Volto a dizer, por enquanto tudo não passa de especulação, já que o
prefeito eleito ainda não se manifestou publicamente.

Presidência da Câmara
Todo início de Governo é a mesma coisa. Os vereadores eleitos começam a
se articular para conseguir o apoio do prefeito e concorrer à presidência
da Câmara Municipal.

Agora não está sendo diferente. O corre, corre já começou e reuniões
estão sendo realizadas quase que diariamente em busca de consenso.

O que se sabe por enquanto é que, como a chapa derrotada (Tonha
Magalhães) fez o maior número de vereadores (9), eles estariam unidos
para eleger o presidente. Por outro lado, os oito vereadores eleitos ao lado
do prefeito doutor Pitagoras, acreditam que alguns que foram eleitos na
outra coligação poderiam migrar pro outro lado.

Gestão Pública
Visando proporcionar à classe política e administrativa da região, a parceria
UNIJORGE / FAC está trazendo para Candeias o importante curso de
Gestão Pública, que será implantado nos próximos dias, cujo vestibular já
se encontra aberto na unidade da Faculdade Regional de Ciências e Letras
de Candeias.

De acordo com o prefessor Osvaldo Miranda Filho, diretor geral da
FAC, o curso apesar de ser EAD terá encontro semanal em sala de aula na
própria FAC. Para maiores informações, os interessados podem entrar em
contado com a própria Faculdade ou com o professor Osvaldo, através
dos telefornes: 99729-2658 /98134-1633.

Evento é suspenso 
A 7ª Etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra 2016, que
aconteceria no último dia 20 de novembro, no Autódromo Internacional
da Bahia, em São Francisco do Conde, foi adiada e ainda não tem data
definida para a sua futura realização.

A disputa seria para as categorias de: Turismo, Speed e Kart Cross. O
evento, que seria gratuito, era esperado com muita ansiedade pelos
amantes do esporte automobilístico.
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Câmara de Vereadores promoveu sessão
especial em homenagem ao Outubro Rosa

ARQUIVO O Candeeiro

Foto: Candeias Mix

A população não prestigiou a sessão especial na Câmara de Vereadores

A Câmara Municipal de
Candeias promoveu no último
dia 27 de outubro, uma sessão
especial alusiva a Campanha
Outubro Rosa, de prevenção
ao câncer de mama, requerida
pela Vereadora Lucimeire
Magalhães.  A Mesa Diretora
foi composta pelas vereadoras
que compõem o legislativo
municipal.

A sessão especial contou
com a participação dos
médicos Dr. Amâncio
Nascimento Alves,
ginecologista e Obstetra, e
sócio da Clínica Maria Albano
e do cirurgião e diretor geral
do Hospital de Medicina
Humana, Dr. Alex Brito.
Ambos falaram da
importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama e
dos procedimentos que devem
ser tomados para combater a
doença, uma das que mais
mata mulheres no Brasil e no
mundo.

O ponto negativo da sessão
especial foi a ausência tanto
dos vereadores, quanto da
população, principalmente
das mulheres, que mais uma
vez não compareceu para

acompanhar as palestras
falando da importância do
tema.

Palavra de Dr. Amâncio
Como convidado especial

da Câmara de Vereadores, o
Dr. Amâncio iniciou a sua
palestra, agradecendo à
Câmara Municipal, em nome
da vereadora Lucimeire
Magalhães, pelas Moções de
Aplauso á CLIMA pela
implantação do Outubro Rosa
na cidade. Ele lembrou que a
campanha foi criada nos
Estados Unidos, em 1990,
quando o Congresso
Americano estabeleceu o mês
de outubro como símbolo de
combate ao câncer de mama;
que  aqui no Brasil o Outubro
Rosa foi implantado em 2002
quando o Obelisco, no
Ibirapuera, em São Paulo,
recebeu a coloração Rosa,
para chamar a atenção das
mulheres brasileiras para a
importância do auto-exame e
da prevenção a doença; e que
em Candeias, disse Dr.
Amâncio,“tivemos a honra de
três, quatro anos atrás,
implantarmos na cidade a

campanha e, é por isso, que
hoje estou aqui satisfeito, mas
também estou triste, mas vou
dizer isso aos senhores mais
adiante. Eu chegava na clínica
e ficava pensando, ‘temos que
fazer alguma coisa, já que o
puder público de Candeias e
da região nada faz’. Então
plantamos a semente e ela
germinou, e levar essa
consciência a nossa
comunidade era o nosso
intento. E porque eu disse aos
senhores que estou triste?
Porque hoje faleceu D. Lurdes,
a nossa primeira paciente
diagnosticada com câncer
depois da nossa campanha”,
falou emocionado, o diretor
da CLIMA.

Depois de fazer uma
explanação sobre as causas, os
efeitos, o diagnóstico e o
tratamento do câncer de
mama, o doutor Amâncio fez
uma revelação: Candeias tem
mamógrafos suficientes para
atender a comunidade
feminina, o que falta é o
município disponibilizar a
mamografia para as mulheres
que não podem pagar o
exame.

Segundo o médico, a
CLIMA fez uma proposta à
Prefeitura para a prestação do
serviço ao custo do SUS e a
resposta foi negativa. “Não
estou aqui para vender o meu
mamógrafo, não faço questão,
pelo contrário, eu subsidiei o
serviço; o prefeito Sargento
Francisco mostrou interesse,
disponibilizei até 100
mamografias ao preço do
SUS, mas o Secretário de
Saúde achou que era interesse
da Clínica Maria Albano.
Estou sendo sincero com os
senhores, a Clínica Maria
Albano não precisa de nada da
prefeitura, nada, eu não quero
nem um ai da Prefeitura. O
que eu queria era subsidiar e
nada mais”, denunciou o Dr.
Amâncio.

Para encerrar as suas
palavras, o diretor da Clínica
Maria Albano, agradeceu ao
convite da Câmara e anunciou
que agora em novembro a
CLIMA vai dá continuidade a
Campanha Novembro Azul,
onde serão oferecidos
gratuitamente os exames de
PSA para os homens.

O doutor Amâncio Alves,
disse que as clínicas de
Candeias estão equipadas
para oferecer o exame de
mamografia

Encontro
promoveu o
fortalecimento
de Programa de
Alimentação
Escolar

A prefeitura Municipal de São
Francisco do Conde
promoveu nos dias 08, 09, 10

e 11 de novembro um encontro
com os mais diversos
seguimentos do município, a
fim de promover e apoiar
tecnicamente a execução do
Programa de Alimentação
Escolar. A formação é voltada
para membros da Secretaria
da Educação, nutricionistas,
conselheiros de alimentação
escolar e agricultores
familiares fornecedores de
alimentos para o programa ou
que possam vir a fornecer,
bem como demais atores
sociais envolvidos com a

alimentação escolar.
A ação aconteceu na

Escola Arlete Magalhães
(antigo CEJAL), numa
parceria da Prefeitura de São
Francisco do Conde, por meio
da Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC, do
Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição
Escolar – CECANE/UFBA,
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educação – FNDE e da
Universidade Federal da
Bahia.

Os pescadores da Vila de São
Francisco do Paraguaçu, em
Cachoeira, no Recôncavo,
aprenderam a navegar com
mais segurança no rio
Paraguaçu, que banha a loca-
lidade, participando do ‘Cur-
so de Habilitação Naval para
Pescadores’, que a Bahia Pes-
ca, empresa vinculada à Se-
cretaria da Agricultura da
Agricultura (Seagri), em par-
ceria com o Estaleiro Indús-
tria Naval, realizou do dia 8 a
18 deste mês, na Associação
para o Desenvolvimento Sus-
tentável do Município de Ca-
choeira (Adec). Segurança no
mar, navegação, primeiros so-
corros, combate a incêndio e
trânsito marítimo são alguns
dos tópicos abordados nas
aulas.

A capacitação, com du-
ração de 80 horas, é ministra-
da pela Capitania dos Portos.
Ao final do curso os pescado-
res aprovados receberam cer-
tificados de conclusão e a car-
teira de habilitação, documen-
to que o certifica como capa-
citado para a condução de
embarcações pesqueiras.
Todo o material didático e a

alimentação, são oferecidos
gratuitamente. Várias técni-
cas de ensino são utilizadas
durante a capacitação, como
exposição oral, dinâmicas de
grupo e aulas práticas. Os
módulos são divididos em
marinharia (estrutura das
embarcações, cabos e nós, pri-
meiros socorros, procedimen-
tos em emergência), sobrevi-
vência, regras de manobra,
noções de navegação e estabi-
lidade, combate a incêndio,
operações com motores e pre-
venção da poluição.

“Com os conhecimen-
tos adquiridos durante as au-
las, os pescadores poderão

navegar com mais segurança
e aumentar sua produtivida-
de, além de ter mais autono-
mia para realizar suas ativida-
des”, afirma o presidente da
Bahia Pesca, Dernival Olivei-
ra Júnior. Segundo o secretá-
rio estadual da Agricultura,
Vítor Bonfim, o papel do ór-
gão também é capacitar quem
vive da pesca e aqüicultura,
garantindo a qualificação da
mão de obra, o acesso a novas
técnicas e tecnologias. Tam-
bém contribuir para o aumen-
to da renda e promoção de
melhorias na qualidade de
vida dos pescadores”.

Os pescadores tiveram aulas práticas e teóricas

Ascom/ Seagri

Foto: Ascom / Seagri

Pescadores de Cachoeira foram
capacitados em habilitação naval

VLT do Subúrbio foi
tema de audiência
pública na Câmara

A Ouvidoria da Câmara
Municipal de Salvador
promoveu, no último  dia 22
de novembro, uma
audiência pública para
discutir os impactos da
implantação do VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos)
na região do Subúrbio de
Salvador. O evento, que
aconteceu Centro de Cultura
da Câmara, é fruto de uma
demanda recebida de grupos
de pescadores e rodoviários
insatisfeitos com a proposta
do novo modelo de
transporte para a região.
Estes últimos estão
apreensivos com a
possibilidade de demissões
em massa e esperam que o
projeto traga alternativas
para reabsorver essa mão de
obra.

De acordo com o
Ouvidor-geral da Câmara,
vereador Henrique Carballal
(PV), é necessário levar em
consideração todos os
aspectos envolvidos e as
categorias que serão
diretamente afetadas com o
projeto. “Por ser na beira
mar, é preciso avaliar o
impacto ambiental dessa
obra. Além disso, o novo
sistema vai bloquear o
acesso dos moradores ao
mar, fonte de subsistência
de muitas famílias. Ainda
tem a questão dos
rodoviários que hoje operam

as linhas de ônibus do
subúrbio. Portanto, não
podemos nos furtar da
discussão de um assunto tão
complexo”, afirmou.

O Ouvidor ressalta ainda
a possível redução de
investimentos na região.
“Com a perda da orla como
atrativo, o potencial turístico
poderá ser reduzido na
região, o que afasta
investidores. Um bom
modelo de transporte deve
ser sustentável e
estratégico”, lembrou.

Foram convidados para
compor a Mesa do evento
representantes da Casa Civil
Estadual, Companhia de
Transporte do Estado (CTB),
Grupo CCR Metro Bahia,
Secretaria de Infraestrutura
de Transporte, Energia e
Comunicação (Seinfra),
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis na
Bahia (Ibama/Ba),
Secretaria Municipal de
Mobilidade (SEMOB),
Ministério Público do
Estado, Agência Estadual de
Regulação de Serviços
Públicos de Energia,
Transportes e Comunicação
da Bahia (AGERBA),
Secretaria da Agricultura,
Pecuária, Irrigação, Pesca e
Aquicultura da Bahia
(Seagri) e Sindicato dos
Rodoviários.

Por Tiago Bulhões - Assistente Legislativo    Municipal - CAD 6121

Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador

Associação Comercial de Feira
de Santana recebeu o curso
sobre o cangaço na Bahia

Com nova data, agora dias 26
e 27 de novembro, o curso
Cangaço na Bahia aconteceu
no auditório da Associação
Comercial e Empresarial de
Feira de Santana, localizado
no Centro da cidade. As aulas,
foram ministradas pelo
historiador e geólogo Rubens
Antonio, com carga horária de
15 horas. Conta com o apoio
da ACEFS, Universidade
Estadual da Bahia, FTC,
Prefeitura Municipal de Feira
de Santana, Instituto
Geográfico e Histórico da
Bahia, Instituto Histórico e
Geográfico de Feira de
Santana, Uefs, Ufba e
Quântica Eventos.

Tema vívido, marcando
fortemente a história
nordestina, o Cangaço é
conhecido e reconhecido por
todas as pessoas, sejam da
região ou não, com dimensão,
inclusive, internacional. E a
Bahia foi não só atravessada
por este fenômeno, como
berço de muito do mesmo.
Sementes e frutos aqui
vicejaram, incluindo-se
participantes e eventos
referenciais.

Passamos pela figura de
Lucas da Feira e seu bando,
discutido como bandido,
proto-cangaceiro ou
representante acabado do
movimento. Atravessou-se as
dimensões de bandos nas
regiões de Brejo do Burgo,
Jeremoabo, Jequié, Sento Sé.
Chegou-se, afinal, à
maturidade do cangaço
lampeônico, no qual o maior
número de participantes foi
baiano. Foi o grande

motivador para impor o
desenvolvimento da região,
rompendo séculos de vida
feudalizada.

Tema vigoroso, o Cangaço
deixou marcas não só
secamente históricas, como
folclóricas, no vestuário, o
mais amplas nos aspectos
culturais. Ajudou a não só
sublinhar identidades como
realçar diferenças. Tocou e
relacionou-se com outros
temas, como o coronelismo.
“Saber e entender o Cangaço
é dispor de uma ferramenta
fundamental para
conhecermos a Bahia, no que
foi e o que é, enfim, saber
quem fomos, somos e
seremos”, defende Rubens
Antonio.

A proposta do encontro é
conhecer mais sobre a
História do Cangaço, um
movimento que agitou o
Nordeste, tendo por foco a
Bahia. Foi trabalhado o sabido
e documentado de eventos
como combates, abrangências

e disposições que constituem,
muitas vezes, pontos-de-
partida para o verdadeiro
entendimento enquanto
fenômeno histórico. Foram
abordados elementos em sua
significação realista, bem
afastada de mitificações.

Na oportunidade o público
pode conferir algumas
imagens da exposição
“Pepitas de Fogo: O Cangaço
e seu tempo colorizados”.  A
mostra foi apresentada, pela
primeira vez em Salvador, no
mês de agosto, no museu
Palacete das Artes (vinculado
a Secult/Ipac). Consta de 40 a
50 imagens colorizadas e
retificadas relacionadas ao
momento do Cangaço.
Refletem seu tempo de
maneira ampla, sendo fruto
de uma longa pesquisa de
resgate das configurações e
cores prováveis. Aparecem
tanto aquela de cangaceiros,
no seu dia-a-dia, quanto de
aspectos de Salvador à época
de evento.

Lampião e seus cangaceiros agirtaram o sertão

Texto e Foto: Rubens Antônio / Cangaço na Bahia

Evento promovido pela Ouvidoria da
Câmara aconteceu dia 22 de novembro
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Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br
Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

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

A ATT – Atlântico Transportes e
Turismo ainda oferece um serviço

exclusivo para as indústrias  do
Polo Petroquímico.

Petrobras transforma
lucro em prejuízo após
mais um ajuste
O balanço da Petrobras no
terceiro trimestre de 2016
apresentou prejuízo de R$
16,458 bilhões, o terceiro
maior já registrado na história
da empresa. Mais uma vez o
resultado foi influenciado
negativamente pela
reavaliação de ativos da
Companhia, como campos de
produção de óleo e gás,
equipamentos, parte das
instalações da refinaria de
Abreu e Lima e do complexo
petroquímico de Suape.

O próprio gerente
Executivo Mário Jorge
reconheceu que, sem a
reavaliação, a Petrobras
“estaria reportando um lucro
líquido de quase R$ 600
milhões”.

No balanço, a empresa
citou ainda como fatores que

influenciaram o resultado
negativo a apreciação do real
frente ao dólar, a variação do
preço do petróleo e despesas
maiores com o programa de
demissão voluntária.

Mário Jorge admitiu que a
companhia reduziu, em um
ano, 10% no número de
empregados. Além destes, há
quase 12 mil inscritos no
programa de demissão
voluntária (PDV) e mais
cortes serão feitos. 

No 2º trimestre, a
Petrobras tinha registrado
lucro líquido de R$ 370
milhões, após uma sequência
3 trimestres de prejuízo. No
mesmo período do ano
passado, a empresa tinha
registrado perda de R$ 3,759
bilhões.

Por Togério Lessa / Boletim AEPET

Jefinho participa de amistoso em Candeias

Jefinho (o segundo da esquerda para a direita) e seus amigos enfrentaram, em
um jogo amistoso, o time da União Baiana de Cegos (UCB) de Feira de Santana

Reeditando o sucesso de 2012,
o medalhista paralímpico da
Rio 2016 da Seleção Brasileira
de Fut5 (para deficientes
visuais, à exceção do goleiro),
Jefinho, um candeense que dá
orgulho, participou no último
dia 12 de novembro, de  uma
partida amistosa contra a

equipe da União Baiana de
Cegos (UBC), de Feira de
Santana.

O Desafio dos Amigos do
Jefinho aconteceu no Ginásio
de Esportes José Cardoso dos
Santos, em Candeias, com a
participação especial do
colega de Jefinho na Seleção

Brasileira, Cássio, um dos
medalhistas da Rio 2016.

De acordo com o craque
candeense,”a ideia, é
apresentar a modalidade às
pessoas da minha cidade, que
praticamente só nos viu pela
TV, internet,  e vai ter essa
sensação ao vivo de como é o

futebol de 5", explicou
Jefinho.

Para ter acesso ao Ginásio
de Esportes, o torcedor doou
um quilo de alimento não-
perecível, distribuído para
instituições de caridade de
Candeias.

O jogo foi bastante
disputado, com as duas
equipes criando várias
chances de gol. Porém o
placar ficou no 2x1 para os
amigos de jefinho, que
inclusive fez um dos gols.

Na Paralímpiada do Rio, o
nosso craque conquistou a sua
terceira medalha de ouro. As
outras duas foram
conquistadas nos jogos de
Pequim, em 2008, e de
Londres, em  2012.

Jefinho é um dos
principais jogadores de fut5
do mundo e um dos maiores
artilheiros da modalidade de
todos os tempos. Além das
três medalhas paralímpicas,
Jefinho também conquistou
os campeonatos baiano,
brasileiro, das Américas e do
Mundo.

Católicos participam de Peregrinação ao
Santuário de Nossa Senhora das Candeias

Largo do Triângulo, 31
Candeias-Ba

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO,
PISOS, AZULEJOS, FERRAMENTAS

E MATERIAL HIDRÁULICO
PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO

ELIZEU MATERIAL PARA
CONSTRUÇÃO

 Fone: (71) 3601-2680

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade

#BATERIAS # EXTINTORES #LANTERNAS
#ÓLEOS LUBRIFICANTES #FARÓIS

#PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

Os Católicos que fazem parte
da Diocese de Camaçari
participaram, no último dia 13
de novembro, da Peregrinação
de Luz e Fé, que está na quinta
edição, percorrendo um
trecho de aproximadamente
seis quilômetros entre as
proximidades do Mamão até
o Santuário Nossa Senhora
das Candeias.

A concentração aconteceu
desde às 06h da manhã, na BA
522, em frente a empresa
Graftech (próximo ao posto
da Policia Estadual de
Candeias), onde foi celebrada
a Santa Missa, presidida pelo
bispo diocesano Dom João
Carlos Petrini, que considera
a caminhada como “um
caminho para crescer na fé” .

Este ano o tema foi “Longe
de ti Senhor, onde iremos

Estante de aço
com 6

prateleiras

R$ 160,00
A Vista

nós? (Jo 6,68)”, a
peregrinação marcou o
encerramento do Ano da
Misericórdia e o fechamento
da segunda Porta Santa na
Diocese, localizada no
Santuário. A tradicional
caminhada reúne todas as
paróquias que fazem parte da
Diocese de Camaçari, com
fiéis vindos de cidades como
Simões Filho, Madre de Deus,
São Francisco do Conde, Dias
D’Ávila, Terra Nova, São
Sebastião do Passé e
Camaçari, dentre outros
municípios baianos. Segundo
os organizadores a
Caminhada teve a
participação de
aproximadamente de 18 mil
devotos.Todas as paróquias
dos oito municípios
pertencentes a Diocese de

Camaçari organizaram
caravanas e participaram da
Peregrinação de Luz e Fé.

Ano Jubilar Da
Misericórdia

Ao longo deste ano a Igreja
Católica vivenciou o Ano
Jubilar da Misericórdia,
proclamado pelo Papa
Francisco  em 08 de dezembro
de 2015 e teve seu
encerramento mundial no
Vaticano, na Solenidade de
Cristo Rei do Universo no dia
20 de novembro de 2016.

Na Diocese de Camaçari o
Ano Jubilar será encerrado
com a Peregrinação de Luz e
Fé.  Esse é um convite para
que, de maneira mais intensa
os fiéis fixem o olhar na
Misericórdia de Deus

praticando caridade e gesto de
amor ao próximo.

Santuário
Construído no final do

século XVIII, o Santuário de
Nossa Senhora das Candeias,
localizado a 46 quilômetros de
Salvador, é um lugar de
grande devoção a Virgem
Maria. A Igreja Matriz de
Nossa Senhora das Candeias
foi elevada à condição de
Santuário diocesano em
fevereiro de 2014. Voltado
para a Baía de Todos os
Santos, o Santuário é um local
de grande peregrinação de
romeiros de todo o lugar do
Brasil, que buscam curas e
bênçãos através da água
milagrosa da Fonte dos
Milagres.

Depois da Peregrinação, os fiéis se concentraram em
frente ao Santuário de Nossa Senhora das Candeias

As ruas de Candeias receberam um verdadeiro oceano
de fiéis que participaram da Peregrinação Luz e Fé

FAÇA UMA VISITA

E CONFIRA!

Foto: J. Brito

Fotos: J. Brito
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ALUGO GALPÕES

EM CANDEIAS

GALPÃO com: 360m² com escritório e
banheiro com área de estacionamento
para carga e descarga de 700 m² São
modeláveis, podendoser modelado
conforme a necessidade do cliente.

Galpão com: 600 m² com escritório e
banheiro e área externa para estaciona-
mento para carga e descarga de 700 m².

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

Secretário estadual Carlos Martins
lança Instituto Candeias Melhor

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Na noite do último dia 11 de
novembro, em Candeias,
aconteceu o lançamento do
Instituto Candeias Melhor
(ICM). “O Instituto nasce de
uma ideia que busca o real
exercício da democracia no
Brasil. Pois até agora a
soberania popular tem sido,
meramente retórica e
ornamental. O povo
brasileiro, jamais exerceu,
nem mesmo simbolicamente,
o principal atributo da
soberania, que é a aprovação
da Constituição e de suas
mudanças. Distanciados
então dos processos políticos,
os cidadãos acabam por não
compreender o real sentido da
cidadania, que consiste em
exercer os deveres para assim
alcançar os direitos”, explica
Carlos Martins idealizador do
projeto.

O ICM (Instituto Candeias
Melhor) trabalha em dois
níveis, o primeiro no campo
intelectual, o segundo no
campo das ações.
Trabalhamos a teoria através
de aulas e palestras para
trazer maior compreensão
acerca da situação em que se
encontra nosso país, pois
quando se enxerga de fato
como e porque as situações se
formam é que se consegue
articular uma estratégia de
ação. “Compreender a
situação atual requer um
exercício de reflexão sobre o

passado e os acontecimentos
presentes, por isso através da
filosofia, sociologia, história,
administração pública e
Direito Constitucional,
buscamos com o Curso de
Formação Política trazer esse
enriquecimento aos
indivíduos”, pontua Carlos
Martins.

Com uma aula show, o
professor Jorge Portugal,
começou sua fala agradecendo
ao Secretário Carlos Martins,
pelo convite e cantando uma

das romarias de Nossa
Senhora das Candeias. “…Ó
Mãe de Deus das Candeias,
mãe de Deus das Candeias,
senhora de tanta
luz…”Lembrando da sua
infância quando vinha em
Candeias. Brincando com a
platéia, Portugal arrancou
sorrisos contando um pouco
da história política de resgate.
Falou sobre cultura e fez uma
citação aos Rappers
Candeienses; Rafael dos Anjos
e Preto Joy, com o Rap

Prefácio e elogiando a letra e
a importância da inserção da
cultura na juventude.

O prefeito eleito de
Candeias, Pitágoras Ibiapina,
participou do lançamento do
Instituto e elogiou a iniciativa
do secretário Carlos Martins.

O lançamento do Instituto
Candeias Melhor contou
ainda com a presença da
deputada estadual Maria Del
Carmen e de agentes políticos
e sociais do município.
Fonte: Site da Folha do Recôncavo

O seccretário da Cultura, Jorge Portugal, a deputada Maria Del Carmen e o prefei-
to eleito de Candeias Dr. Pitagoras, foram prestigiar a iniciativa de Carlos Martins

Foto: Niltinho Alves

Contatos:

SEDUC de São Francisco do
Conde divulga procedimentos
para matrículas e renovação
das mesmas na rede municipal

A Secretaria Municipal da
Educação (SEDUC) de São
Francisco do Conde divulgou
o cronograma das matrículas
para o ano letivo de 2017 e
renovação daqueles que já
estudam na rede municipal. A
renovação será feita na
unidade escolar onde o aluno
já esteja matriculado, desde o

último dia 16 de novembro,
apenas para os alunos já
aprovados; de 16 a 20 de
dezembro será para os
estudantes submetidos à
recuperação. E, para os alunos
novos, a matrícula será
realizada de 16 a 23 de janeiro.

No ato da matrícula e
renovação, o pai, mãe ou

responsável deverá apresentar
originais e cópias dos
seguintes documentos:
certidão de nascimento e/ou
carteira de identidade, CPF,
título de eleitor, comprovante
de residência, NIS (do titular
do Bolsa Família que o aluno
é dependente), Cartão
Cidadão (se tiver), além de
cartão do SUS e 02 fotos 3×4.
A não renovação da matrícula
do aluno implicará na não
garantia da vaga.

Também serão realizadas
transferências por
terminalidade, que significa a
passagem do aluno de uma
unidade escolar para outra

concluinte em 2016 ou 9º ano
do Ensino Fundamental II em
escola municipal que não
oferece continuidade de
estudos.

Os candidatos a matricula
nas escolas do Sistema
Municipal de Ensino deverão
se matricular,
preferencialmente, nas
unidades mais próximas de
sua residência. Os alunos que
aderirem ao Programa Educa
Chico deverão preencher a
Ficha de Adesão. Os que já são
integrantes no programa
deverão preencher a ficha de
permanência.

AGECOM / PMSFC

Galera do Bem promoveu grande espetáculo afro

Aproveitando as
comemorações que marcam o
Novembro Negro e em
homenagem ao Dia da
Consciência Negra, que
reverencia Zumbi dos
Palmares no dia 20 de
Novembro, os jovens
integrantes do projeto social
Galera do Bem, que desde
2012 realizam eventos de

ações sociais na cidade,
promoveram no último dia 19
de novembro, na praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes, o 1º
Candeias Afro 2016.

A grande festa teve a
participação dos artistas
candeenses Ney Santos,
Carlos Alberto, Grupo
Cultural Viva a Natureza e um
espetáculo do grupo de Arte

Cênica Cia. Cenas e Bailados,
além da apresentação da
banda de RAP, ConectionGB.

Durante o evento, o
momento mais esperado foi o
desfile dos nossos jovens
modelos, que deram um show
de charme e elegância,
evidenciando a beleza e o
talento que existe dentro do
nosso município.

O resultado do Concurso
Candeias Afro 2016, ficou
assim: Categoria Feminina - 1°
Lugar, Camila Brito; 2° Lugar,
Gabhy Baptista; 3° Lugar,
Tamires Cerqueira. Categoria
Masculina - 1° Lugar, Douglas
Luiz; 2° Lugar, Matheus
Ferreira; 3° Lugar, Jonatas
Oliveira.

De acordo com os
organizadores, a primeira
edição do Candeias Afro 2016

foi um sucesso. Além da
beleza do evento, os
participantes dizem que o
projeto tem o objetivo de dá
visibilidade para a cultura afro
da nossa cidade. Também
foram arrecadados alimentos
não perecíveis, que serão
distribuídos no Natal para as
famílias carentes do nosso
município, transformando as
festas de fim de ano mais feliz.

De acordo com o repórter
Jota Brito, da rádio Baiana
FM, o Candeias Afro 2016 foi
um dos eventos mais
marcantes já realizados na
cidade para valorizar a cultura
afro-brasileira. “Como esse
ano não teve o desfile
tradicional em homenagem ao
Dia da Consciência Negra, os
meninos da Galera do Bem
foram muito felizes com a

iniciativa. A festa foi
realmente muito bonita”,
declarou o repórter.

O grupo Galera do Bem
agradece aos patrocinadores
Ótica Brasil, Alan Coelho,
Jamile Alves, Clínica
Prodente, Fitti Modas,

Academia Espaço do Corpo,
Luana Água e Gelo, Nal
Modas, Promotoria Racco e
Lanchonete Talento
(Ladeira). Em especial, a
Jamile Alves, Musa Negra
2016, grande encentivadora
do evento.

Os ganhadores: Douglas Luiz, Matheus Ferreira e Jonatas Oliveira

As ganhadoras: Camila Brito, Gaghy Batista e Tamires Cerqueira

Os meninos e meninas da Galera do Bem, fazem um importante

trabalho social na cidade e precisam do apoio da comunidade

Fotos: Jota Brito
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Trabalhadores rurais discutem igualdade racial

e de gênero num encontro em Camaçari

Foi realizado no último dia 15
de Novembro, em Camaçari, o
Encontro do Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem
Terra (MST), que reúne
diversos militantes da região
do Recôncavo, além de
dirigentes e parceiros. A
Secretaria de Promoção da

Fonte e Foto:
Ascom / Sepromi

O Candeeiro Leia, anuncie

e divulgue

Igualdade Racial (Sepromi)
participou do primeiro dia de
atividade, que abordou
temáticas como igualdade
racial e relações de gênero.

De acordo com a
dirigente regional do MST,
Leonice Ferreira, este é o
primeiro de uma série de

eventos regionais que
acontecem até a etapa
e s t a d u a l , r e a l i z a d a
tradicionalmente no mês de
dezembro. “É um momento de
preparação, de reafirmarmos
nossos direitos, mas também
uma oportunidade para
discussão, de forma unificada,
da conjuntura política e de
temas fundamentais para a
nossa luta”, afirmou.

A secretária da
Sepromi, Fabya Reis,
ressaltou que os debates
alimentam os participantes de
conteúdos fundamentais para
a continuidade do trabalho
pela construção da igualdade.
Ela ressaltou a importância de
somar os ideiais à luta
internacionalista de combate
ao racismo e ao sexismo.
“Estas lutas estão conjugadas,
associadas à reivindicação, à
militância histórica da
reforma agrária”, pontuou.

Trabalhadores rurais do Recôncavo se reuniram em
Camaçari para debater problemas da categoria

Prefeito de São
Sebastião do Passé se
reúne com os
vereadores eleitos da

sua base aliada

PESQUISA

Com o objetivo de conhecer
mais de perto os vereadores
da sua base aliada e traçar
estratégias  para a
administração que se inicia no
próximo dia 1º de Janeiro, o
prefeito e o vice-prefeito
eleitos de São Sebastião do
Passé, o médico Breno Konrad
e Fábio Argolo,
respectivamente, se reuniram

O professor, advogado e historiador Jair Car-
doso, fez uma pesquisa sobre o resultado das
eleições para prefeito de Candeias. Ele desco-

briu, por exemplo, que a vitória de Dr.
Pitagoras teve uma grande influência dos

eleitores de Passagem do Teixeiras e Passé,
que contribuíram com mais de 50% dos votos
que o prefeito eleito teve de frente sobre a sua
adversária Tonha Magalhães. Veja as conclu-

sões do professor Jair Cardoso:

Como votaram os bairros
de candeias: com dr.
Pitagoras ou Tonha?

A maioria dos eleitores da
cidade de Candeias vota em
seus próprios bairros,
distritos e povoados.
Inobstante existirem bairros,
como Dom Avelar, que não
possuem seções eleitorais,
esse fato nos induz a acreditar
que o número de votos
depositados nas seções
eleitorais desses locais
corresponde à vontade de seus
moradores.

Com quem votaram eles?
Os eleitores do Centro,

que é o maior colégio eleitoral
da cidade, votaram em
Pitagoras, dando-lhe 6.459
votos e 5.333 votos para
Tonha. Somada essa diferença
a favor de Pitagoras, de 1.126
votos do Centro com as
diferenças obtidas nos dois
maiores colégios eleitorais dos
distritos: Passagem dos
Teixeira e Passé, encontra-se
numeral correspondente a
2.554 votos. Como a diferença
de votos em favor do prefeito
eleito em toda a cidade foi de
2.135 votos, pode-se afirmar
que a sua vitória foi
fortemente impulsionada pela
vontade dos eleitores do
Centro, Passé e Passagem.

Nos bairros a eleição
ocorreu sem grandes
vantagens, à exceção do Santo
Antônio e Areia, que deram
relativa margem de vantagem
a Tonha Magalhães. Pitagoras
venceu na maioria deles,
conforme se observa abaixo:
Centro - Pitágoras; Malembá
- Pitagoras; Santo Antônio –
Tonha; Sarandi - Pitagoras;
Triângulo - Pitagoras ; Areia
– Tonha; Nova Brasília -
Pitagoras; Pitanga - Pitagoras;
Nova Candeias – Tonha;
Urbis I – Tonha; Ouro Negro
- Pitagoras; Santa Clara –
Pitagoras; São Francisco –
Tonha; Urbis II - Pitagoras

Os distritos votaram em
Pitagoras ou Tonha?
Vejam como Passé e
Passagem fizeram a
diferença

Essa eleição de 2016
trouxe alguns interessantes
dados de análise do resultado
das urnas dos 12 distritos e
povoados de Candeias que
possuem seções eleitorais. Os
nossos maiores colégios

Professor Jair Cardoso

Lazzo Matumbi e feira de afro
empreendedores aportam no MAM-BA

Por Wellington Oliveira

Desde a sua estréia, o projeto
‘Nosso Jeito de Ser’ - evento
que reúne feira de afro
empreendedores ao show de
Lazzo Matumbi e artistas
convidados - gerou impacto e
arrematou calorosos aplausos
do público e imprensa de
Salvador. Este mês, o evento
ganhou versão ampliada e foi
realizado em novo dia e local.
A última edição aconteceu no
dia 27 de novembro, no pátio
do Museu de Arte Moderna da
Bahia (MAM-BA), com feira
às 13h (entrada franca) e
shows logo após o pôr do sol,
em área paga.

Realizado pela Aláfia
Produções & Eventos, ‘Nosso
Jeito de Ser’ reúne múltiplas
linguagens artísticas em um
mesmo espaço. No pátio,
jovens empreendedores
exibem seus produtos e
projetos ao público. No palco,
Lazzo Matumbi apresenta
grandes sucessos da sua
carreira, faz releituras de
canções consagradas na voz
de outros intérpretes, recebe
convidados que dialogam com
a temática do projeto e mescla
o tradicional ao moderno das
muitas vertentes musicais.

A comercialização de
produtos confeccionados
pelos próprios expositores é
feita na área livre do MAM,
com acesso gratuito para o
público, a partir das 13h. O
show de Lazzo, além de
divertir, reforçar o
empoderamento negro e
debate importantes questões
sociais. Parte disso vem da

força das imagens projetadas
nas paredes e dos
videografismos criados por VJ
Gabiru. A proposta do evento
é unir arte, informação e boa
música em um só lugar.
Expositores - sucesso e
superação

Dentre as várias histórias
de superação e
empreendedorismo dos
expositores da Feira,
destacam-se a da professora
Lucia Góes e a de Márcia e
Mércia Gil-Braz - mãe e filha
que, apaixonadas por
bonecas, resolveram recriar
brinquedos. A partir de
garrafas usadas, caixas
esquecidas, cabides
quebrados, sandálias e tudo o
mais que se possa
transformar, elas deram
novas formas a antigos
objetos. A ideia conquistou
muitos fãs e virou um negócio
de sucesso nas redes sociais.

Juntas empreendem o projeto
‘Ateliê Márcia Mércia’.

Já Lúcia Góes, professora
de História, viveu um caso
emblemático: em um fatídico
carnaval, ela foi vítima de
injúria racial no saguão de um
hotel em Salvador. Disposta a
processar o estabelecimento,
venceu o processo em várias
instâncias jurídicas e com o
dinheiro da indenização criou
a Livraria e Café Vila Étnica,
inaugurada este ano, no
Pelourinho.

Lazzo Matumbi
Com 35 anos de carreira e

considerado um dos cantores
expoentes da música
brasileira, Lazzo é dono de um
repertório marcado por
sucessos. Tem gravações em
ritmo de samba, jazz, reggae e
afro-baiano. Além da voz
inconfundível e
interpretações cheias de estilo
pessoal, o artista também é

reconhecido por seu
posicionamento contra o
preconceito e a desigualdade
racial.

Neste mês, em virtude da
sua história de militância e
engajamento, Lazzo será
agraciado, pelo Senado
Federal, com a Comenda
Senador Abdias Nascimento,
título entregue anualmente a
personalidades brasileiras que
contribuem para a proteção e
promoção da cultura afro-
brasileira. A cerimônia de
entrega da Comenda
aconteceu no último dia 24,
em Brasília.

MAMcestralidade
Neste mês, o MAM-BA

realiza pela primeira vez o
MAMcestralidade, série de
palestras, debates, oficinas e
saraus, além de apresentações
musicais dedicadas ao Mês da
Consciência Negra.
Convidado a integrar estas
ações, o projeto Nosso Jeito
de Ser reforça a programação
do MAM, ao também
promover encontros,
resignificar elementos
estéticos, debater saúde,
música, religiosidade e
culinária, dentre outras
características da cultura
afro-brasileira.

O Nosso Jeito de Ser tem o
patrocínio da Companhia de
Gás da Bahia -Bahiagás, e
apoio do MAM-BA, do IPAC
(Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural da Bahia),
da Secretaria de Cultura do
Estado da Bahia (Secult-BA),
do Instituto de Radiodifusão
Educativa da Bahia (Irdeb) e
LZZ Produções.

Lazzo Matumbi tem uma das vozes mais lindas do Brasil

eleitorais distritais, são, na
ordem: Passé (2.346
eleitores), Caroba (2.344
eleitores) e Passagem (2.263).

Com quem eles votaram?
Passagem e Passé votaram

com Pitagoras, dando-lhe
uma grande margem de
diferença de votos
(respectivamente, 705 e 662
votos de frente).

Já a Caroba, reduto
tradicional de Tonha, lhe deu
554 votos de frente.

Juntos, os distritos de
Passé e Passagem deram uma
diferença de 1.367 votos em
favor de Pitagoras, o que
representa mais de 50% da
diferença que o candidato do
11 (PP) teve sobre a candidata
do 25 (DEM) em toda a
cidade.  Afinal, Pitagoras teve
25. 504 votos (52,18%) e
Tonha pontuou com 23. 369
votos (47,82%), uma
diferença total de 2.135 votos.

Esses números evidenciam
a importância que os eleitores
de Passagem e Passé tiveram
na vitória de Pitagoras frente
à sua adversária.

Seguindo uma tendência
de relativo aperto de margem
de votos observada na sede do
município  (Centro e bairros),
7 dessas localidades votaram
com Pitagoras e 5 preferiram
a candidata Tonha.
Veja a preferência da maioria
dos eleitores dos distritos e
povoados eleitorais de
Candeias.

Distritos: Passé - Pitagoras;
Passagem - Pitagoras; Caroba
– Tonha; Menino Jesus –
Tonha; Caboto - Pitagoras;
Madeira - Pitagoras.
Povoados: Canta Galo –
Tonha; Sanca – Tonha;
Colônia – Pitagoras; Boca da
Mata – Tonha; Pindoba -
Pitagoras; Mangabeira/Cedro
- Pitagoras.

Reis apresentou um
panorama da atuação da
pasta, segundo ela, “criada a
partir de um processo de luta
coletiva do movimento
negro”. Destacou que as
bandeiras de luta pela terra,
da igualdade racial e de
gênero estão diretamente
ligadas. “Lidamos, todos os
dias, com um conjunto de
povos e comunidades
tradicionais, que tem seus
direitos ameaçados
historicamente e lutam pela
garantia do território e
manutenção dos recursos
naturais”, considerou a
gestora, citando o Estatuto da
Igualdade Racial e de
Combate à Intolerância
Religiosa como um dos
principais instrumentos para
garantia de direitos para os
segmentos.

na semana passada com os
vereadores eleitos Marcos
Alcino, pastor Anderson,
Jorge Alexandro, Robério de
Jacuípe e Braguinha, além do
articulador político Jorge
Ivan.

Segundo uma fonte, a
reunião serviu, também, para
discutir as possibilidades do
grupo eleger o novo

presidente da Câmara. O
prefeito Breno Konrad, que é
atual vice-prefeito do
município e conhece como
ninguém o processo que
envolve a eleição da
presidência da Câmara e, por
isso, acha que os vereadores
devem se reunir o escolher o
melhor nome.

A mesma fonte informou
que um dos nomes que
aparece com grande
possibilidade de conseguir o
consenso entre os seus pares
é o do vereador reeleito
Robério de Jacuípe, que teria
o apoio do prefeito Dr.Breno .
Mas por enquanto, tudo não
passa de especulação.

O prefeito Dr. Breno e o seu vice Fábio Argolo, conver-
saram com os vereadores eleitos pelo grupo

Foto: J. BRITO

FAÇA UMA VISITA

Foto: Djalma Santos / DIVULGAÇÃO

ARQUIVO O Candeeiro
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A melhor comida a
Quilo da nossa região

Rildo Silva

MBL-BA apoia mobilização a favor das vaquejadas
O Movimento Brasil livre –
Bahia participou, nos dias 6 e
7 de novembro, de uma
grande mobilização na capital
baiana a favor das tradicionais
vaquejadas do Nordeste
organizada por amantes dos
esportes a cavalo. O evento
consistiu numa cavalgada que
partiu do Parque de
Exposições rumo à
Assembleia Legislativa da
Bahia. A mobilização foi
motivada após a decisão do
Superior Tribunal Federal que
considerou, no último dia 6 de
outubro, inconstitucional a lei
cearense Nº 15.299/13 e
declarou ilegal a realização
das vaquejadas naquele
estado.

Apesar de a decisão ter
sido tomada com vistas no
estado do Ceará, ela poderá
ser aplicada nos demais
estados brasileiros e no
Distrito Federal. Sobre isso, o
coordenador do MBL-BA,
Ricardo Almeida, declarou
nesta semana que o MBL-BA
está contra a decisão do STF,
uma vez que as vaquejadas
movem uma quantidade
significativa de recursos
financeiros, sendo muito
importante para a economia
do interior da Bahia. De
acordo com a Associação Por Fabiana Andrade

Brasileira de Vaquejadas
(Abvaq), as vaquejadas
movimentam cerca de R$ 700
milhões por ano e gera 750 mil
empregos diretos e indiretos.

Para Almeida, “vivemos
numa sociedade onde as
pessoas têm a liberdade de
exercer os esportes que
gostam desde que não firam
os direitos dos seus
semelhantes.” O coordenador
do MBL-BA também lembrou
que os animais não são
titulares de direitos, senão
recebedores de derivados dos
direitos humanos. “Além
disso, vivemos nossa
sociedade que é carnívora,
então não há o menor sentido
declarar inconstitucional a
realização das vaquejadas.

Nossa participação é de apoio
à mobilização organizada pelo
membro do MBL-BA e
empreendedor Siqueira, e ela
é muito importante para que
nossas tradições culturais não
sejam perdidas,” frisou.

Em recente entrevista, o
consultor jurídico da Abvaq, o
advogado Henrique Carvalho,
também manifestou posição.
Segundo Carvalho, todas as
questões referentes a maus-
tratos aos animais já foram
sanadas e protetores para a
causa animal já estão no
mercado e em utilização nas
vaquejadas há dois anos.
Outra acusação desfeita pelo
consultor diz respeito ao
suposto choque elétrico. “Se
der choque no boi, ele ficará

mais lento, e precisamos que
ele corra e, no rodeio, que
pule”, desmentiu. Referente à
queda do animal, Carvalho
contou que o problema foi
resolvido com uso de colchões
de areia com mais de 30
centímetros, a fim de garantir
a segurança do animal.

Na lei cearense, os
legisladores daquele estado
reconheceram a vaquejada
como atividade desportiva e
cultural, com base no fato de
que a tradição secular teve
origem nas competições dos
vaqueiros do sertão. Hoje, o
evento que é muito comum
nos estados do Nordeste como
Bahia, Alagoas, Paraíba e
Piauí, agrega outras
atividades como o leilão de
animais, apresentações
culturais e eleição do rei e da
rainha da vaquejada.

Mobilização dos Amantes
dos Esportes a Cavalo

A Mobilização dos
Amantes do Cavalo, teve a
participação  de mais de 60
organizações baianas. A
estrutura do evento foi
montada com banheiros
químicos, toldos nas áreas de
alimentação e tanques de água
para os animais.

Belas garotas desfilaram na mobilização em de-
fesa das vaquejadas na Bahia

Foto: Ricardo Almeida

Dr. Pitagoras prefeito I
Cresce a expectativa sobre a gestão do prefeito Dr. Pitagoras,
que toma posse em 1° de janeiro de 2017. A especulação
política quanto às meditas a serem adotadas pelo novo
gestor toma conta da cidade. Um disse não disse é o prato
cheio em conversas de políticos e não políticos. Um fato é
certo: A população candeiense clama por uma mudança
radical na cidade, seja na educação, saúde, saneamento
básico entre outras áreas.

Prefeito de primeira viagem, Dr. Pitagoras terá grandes
desafios a serem superados. Se por um lado, setores
oposicionistas torcem pelo seu fracasso político e
administrativo, os seus eleitores acreditam que o jovem
prefeito possa fazer investimentos colossais para tirar o
município do marasmo que se encontra.

Dr. Pitagoras prefeito II
Os compromissos assumidos de porta em porta pelo então
candidato Dr. Pitagoras na campanha eleitoral, devem ser
cobrados depois da posse. O “menino”, como era chamado
durante o período de campanha, impôs um jeito diferente
de conquistar votos.

A conversa de “pé de ouvido” com eleitores, demonstrou
uma aproximação com a comunidade candeiense.
Reivindicações, sugestões e críticas foram ouvidas. Agora é
o momento de atender e solucionar os problemas da
população. A gestão do Dr. Pitagoras não será fácil. Críticas
farão parte da caminhada dos próximos quatros anos.

Dr. Pitagoras prefeito III
Um dos compromissos assumidos durante a campanha pelo
candidato Dr. Pitagoras, foi o retorno da emergência do
posto Médico Luiz Viana.

Com a Construção da Unidade de Pronto Atendimento
– UPA no bairro do Ouro Negro pelo governo federal, a
Prefeitura desativou a emergência do centro da cidade. Este
fato revoltou a população, que desaprovou a transferência.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, o
município não poderia manter duas emergências em
funcionamento e optou pela desativação da emergência do
Posto Médico Luiz Viana.

Redução de Vereadores
No momento em que estão em tramitação no Congresso
Nacional, duas propostas de emendas constitucionais - PEC,
para a redução do número de deputados e senadores, surge
uma pergunta que não quer calar: Por que em Candeias
nenhum vereador apresenta proposta para a redução de edis
na Câmara Municipal?  Candeias precisa de dezessete
vereadores? Quanto custa cada vereador, bancado com o
dinheiro do contribuinte? Qual o retorno representativo de
cada vereador para o município de Candeias?

Área da CCC
Deve acontecer em 2017, o inicio das vendas do terreno que
pertencia a antiga fábrica da CCC. Segundo um corretor de
imóveis, a área vai revolucionar a cidade, com a construção
de um hipermercado, um condomínio residencial, além de
uma área comercial e de lazer.

Também está em pauta, a construção de um Shopping
Center por um grupo de empresários que está investindo
em seis cidades do interior da Bahia. Candeias foi escolhida
por está em uma posição estratégica, pois o
empreendimento atingirá os municípios circunvizinhos de
Madre De Deus, São Francisco e São Sebastião do Passé.

Arrego
Setores oposicionistas à candidatura do Dr. Pitágoras para
prefeitura de Candeias devem pedir arrego. Pelo menos é a
noticia que circula nos bastidores da política. Políticos que
há anos saltavam de galho em galho e permaneciam no
poder, agora terão duas saídas: ficar na oposição e viver no
ostracismo, ou pedir arrego.

Velório
Começa o velório de uma administração que não disse para
que veio. Candeias vivenciou no último quadriênio um
retrocesso político, administrativo e social. Sem grandes
alegrias, a população está arrependida. Pequenas reformas
não convenceram o eleitorado que paga seus impostos e
exige uma cidade bem cuidada.

O município praticamente parou e, apesar de velório ser
um momento triste, este será uma exceção, pois a cidade
estará em festa. O sepultamento acontece no dia 31 de
dezembro. E como diz Roberta Miranda: Vá com Deus!

Ternos alinhados
Os vereadores eleitos já estão providenciando o terno para
a diplomação que está prevista para acontecer no dia 07 de
dezembro, no Fórum Ivan Brandão. Todos os eleitos devem
estar impecáveis para receber do juiz eleitoral o diploma,
que o credencia a ser empossado em 1° de janeiro de 2017.
Devem está presentes, o prefeito eleito Dr. Pitágoras, a vice-
prefeita eleita Márcia Gomes, e os vereadores eleitos
Arnaldo do Ponto Econômico, Fernando Calmon, Rosana
de Bobo, Pastor Adailton Sales, Valdir Cruz, Gil Soares,
Lucimeire, Alcione, Rita Loira, Diego Maia, Silvio Correia,
Mica, Nal da San Martin, Val Enfermeiro, Jorge da JM, Ivan
do Prateado e Irmão Gerson.

A Prefeitura Municipal de São
Francisco do Conde
promoveu no último dia 18 de
novembro, uma coletiva de
imprensa, aberta também a
comunidade, na Câmara de
Vereadores, para prestar
esclarecimentos sobre os
cortes de gastos públicos e
realização de alguns festejos
tradicionais da cidade, além
de esclarecer sobre a acusação
de indícios de fraude no Bolsa
Família da cidade.

Na ocasião, o secretário da
Fazenda e Orçamento,
Marivaldo do Amaral, citou as
principais fontes de receita do
município e explicou de que
forma podem ser utilizadas.
“Em 2016, nosso orçamento
foi de R$ 448 milhões e, para
2017 nós estamos prevendo
um orçamento de R$ 397
milhões, que ainda passará
pela aprovação da Câmara de
Vereadores. Vale lembrar que
esse valor é para a Prefeitura,
Câmara de Vereadores e
Instituto de Previdência do
município. Por conta da
redução no orçamento, já
estamos reduzindo contratos
e alguns gastos com festas, por
exemplo. Existem festejos que
podem ser pagos pelo Fundo
de Cultura e outros são pagos
pela Prefeitura, nesse caso,
temos que fazer algumas
reduções. Quem quiser

Coletiva de imprensa em
São Francisco do Conde

acompanhar com detalhes os
gastos da Prefeitura pode
acessar o site do ETCM, que é
o site de transparência onde
constam todos os gastos
detalhados”, esclareceu
Amaral.

O secretário de Cultura e
Turismo, Osman Ramos,
falou sobre as festas que estão
acontecendo no município e
que podem ser pagas com o
Fundo de Cultura, que é uma
verba federal. “O nosso
Festival de Samba é uma festa
secular e representa a cultura
do município, sendo assim,
pode ser paga pelo Fundo de
Cultura. Este fundo não pode
financiar nada além de
eventos que fomentem a
cultura tradicional dos
municípios. Justamente por
conta disso, não será possível
realizar a Semana Evangélica,
pois não é um evento que faz
parte da cultura secular da
cidade. A Semana Evangélica
antes era paga pela Prefeitura,
que nesse ano não tem verba
para realizar o evento”,
encerrou Ramos.

Durante a coletiva, houve
questionamentos sobre os
contratos das empresas
terceirizadas Viverde, Lis
Transportes e Gocil. Foi
esclarecido que tanto a
Viverde, quanto a Lis estão
com pagamentos  do mês de

setembro realizados
parcialmente e outubro em
aberto. Porém, o contrato da
Prefeitura com estas empresas
reza que o pagamento de cada
mês pode ser realizado com
um prazo de até 90 dias.
Sendo assim, a Prefeitura não
está em atraso com as
mesmas, cabendo às empresas
realizarem os pagamentos de
salários mensais aos seus
funcionários.Quanto à Gocil,
o secretário de
Administração, Renato Costa
Rosa ,explicou que com a
saída da empresa, somente em
2017 haverá uma nova
licitação para que outra
empresa seja
contratada.Outro ponto
abordado durante a coletiva
foi o corte das gratificações
dos servidores municipais nos
meses de novembro e
dezembro. “O prefeito tentou
resolver de todas as formas as
perdas orçamentárias para
que não precisássemos mexer
nos salários dos nossos
funcionários, mas esse mês
tivemos uma queda muito
maior do que esperávamos e
infelizmente foi necessário
cortar as gratificações. Nossa
expectativa é de que no ano
que vem esse cenário possa
mudar para melhor. A
orientação é que continuemos
cortando em contratos para
não penalizar nossos
servidores”, ressaltou
Marivaldo do Amaral.

Sobre os indícios de fraude
no programa Bolsa Família, o
secretário de

Desenvolvimento Social,
Aloísio Oliveira, explicou
que ”estão colocando São
Francisco com quase 27% de
indícios de fraude no Bolsa
Família. Desses, 26% das
1.450 famílias, 79% do que foi
catalogado pelo Ministério
Público está equivocado e foi
comprovado mediante
levantamentos. E, esses
cadastros já estão liberados.
Então, nós temos hoje 1.230
cadastros liberados. Sendo
assim, ao contrário do que
está sendo divulgado só
existem cerca de 6% de
indícios em São Francisco do
Conde, que estamos
apurando. O que está sendo
veiculado é uma situação
perversa com os
trabalhadores da assistência
social”, finalizou o secretário.
A coletiva contou com a
participação da imprensa
local e estadual, além da
comunidade franciscana que
participou ativamente.

Fizeram parte da mesa da
coletiva, a assessora geral de
Imprensa – Vanessa Dantas;
o secretário da Fazenda e
Orçamento – Marivaldo do
Amaral; o secretário de
Cultura e Turismo – Osman
Ramos; o secretário de
Governo – Alberto Jorge
Mattos (Beto Maria); o
secretário de Administração –
Renato Costa Rosa; o
secretário de
Desenvolvimento Social –
Aloísio Oliveira e o assessor de
Eventos – Anderson Melo.

Aleluia participa de tratativas para cooperação entre Petrobras e estatal do Azerbaijão

A comitiva da Câmara
Federal, em visita ao
Azerbaijão, iniciou
entendimentos para a
cooperação econômica e o
desenvolvimento de projetos Texto e Foto:Ascom Dep. Aleluia

Autoridades do Azerbaijão
mostram alguns projetos à
comitiva brasileira

comuns entre a Petrobras e a
Socar, companhia estatal de
petróleo daquele país. As
tratativas resultaram do
encontro da comissão
brasileira liderada pelo
presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), com
o ministro de Minas e Energia
da antiga República Soviética,
Natig Aliyev, que tamm dirige
a petroleira.

De acordo com o deputado
federal José Carlos Aleluia
(DEM-BA), um dos
integrantes da missão oficial,
o Azerbaijão está entre os

mais eficientes produtores
petrolíferos do mundo e
possui dois terços de seu
território com depósitos de
petróleo e gás. “Viemos
conhecer o modelo adotado e
saímos com uma impressão
muito boa da fórmula que
encontraram para associar
grandes reservas de
combustíveis fósseis com o
desenvolvimento nacional.
Por isso propusemos a
cooperação entre a Petrobras
e a Socar”, explicou. 

Recebida pelo presidente
do Azerbaijão, Ilham Aliyev, a

comitiva brasileira
permaneceu no país até o
último dia 31 de outubro.
Durante a missão oficial, os
deputados brasileiros se
reuniram também com
representantes do parlamento
e ministros de Estado. Na
condição de relator do novo
Marco Regulatório e
Exploratório do Pré-Sal, o
deputado Aleluia avaliou
positivamente a viagem,
destacando a importância de
conhecer experiências bem-
sucedidas no setor.

Fonte: AGECOM / PMSFC
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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.

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

Rod. BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082
Ao lado do Posto Millenium - Candeias-Ba.

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO
COM OS MENORES PREÇOS

Bebidas, Secos
& Molhados e Gêneros
Alimentícios em Geral

Rua 14 de Agosto, nº 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

PEÇAS E SERVIÇOSPARA 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 rua Rio de
Janeiro - Fone: (71) 3601-1097
Candeias-Bahia

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL, FISCAL E PESSOAL

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

O MELHOR E MAIS COMPLETO
SUPERMERCADO DE CANDEIAS

  Rua São João, 59 - Trângulo / Fone: (71) 3504-1021 / Candeias-Ba.

Os Melhores Preços da Região. Confira!

Candeias vai ganhar um moderno Condomínio

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

Um lançamento da Quintas do Barão

Empreendimentos  SPE Ltda

Rod. Candeias / São Sebatião do Pssé na antiga Fazendinha do Barão

 *Areas Verdes *Quadras Residenciais
 *Setor Comercial *Área de Reserva Ambiental
 *Clube Recreativo * Praças de Lazer


