
1
4
 A

N
O
S

Ano XIV - Nº 154 - Edição de Março de 2019            Fundado em Fevereiro de 2005            Candeias - Bahia - Brasil

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Uma comitiva da construtora
China Railway 20 Bureau
Group (CR20) se reuniu com
o vice-governador e secretário
de Desenvolvimento Econô-
mico do Estado, João Leão, no
último dia 19 de fevereiro,
para avançar nos esclareci-
mentos sobre o processo
licitatório da Parceria Públi-
co-Privada (PPP) para cons-
trução e operação da Ponte
Salvador-Itaparica. No encon-
tro, com as presenças dos se-
cretários da Casa Civil, Bruno

Comitiva chinesa
discute Ponte
Salvador-Itaparica
com secretários

Dauster, e de Infraestrutura,
Marcus Cavalcanti, foi anun-
ciado também que a audiên-
cia pública para debater o pro-
jeto será em março.

O empreendimento
está orçado em R$ 5,3 bilhões,
com aporte de R$ 1,2 bilhão
do Governo do Estado, dividi-
do em duas tranches (R$ 660
milhões e R$ 540 milhões),
nos quarto e quinto anos de
construção. O vice-governa-
dor e titular da SDE usou o
exemplo do Metrô de Salvador
para demonstrar a segurança
do ambiente de negócios do
Estado e o compromisso do
governo em honrar o repasse
dos aportes. 

A previsão é que o
edital seja publicado no meio
do ano e que o leilão ocorra no
fim de julho. O investidor que
vencer a disputa terá o direito
de explorar a ponte por 35
anos.

O vice-governador João
Leão é um dos maiores
entusiastas da Ponte

Fonte: SECOM/BA
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Carlos Ibiapina assume
o comando da SESP

Depois de comandar por mais
de um ano e meio a Secretaria
de Indústria e Comércio e
ocupar interinamente a

Secretaria de Administração,
o jovem empresário Carlos
Ibiapina Júnior, o Carlinhos,
foi nomeado pelo prefeito Dr.
Pitágoras para assumir a
Secretaria de Serviços
Públicos, uma das mais
importantes e complexas da
administração municipal.

O novo titular da SESP diz
que vai dar continuidade as
ações que vinham sendo
desempenhadas pela ex-
secretária Marivalda Silva e
que nos dias vai implantar a
sua filosofia de trabalho.

Carlos Ibiapina Júnior

Martins volta
ao 1º escalão
do Governo

Depois de ocupar a  Secretaria
da Fazenda, a SEDUR e a Se-
cretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento
Social, nos dois governos de
Jaques Wagner e no 1º gover-
no de Rui Costa, o candeense
Carlos Martins volta a coman-
ddar a SJDHDS, de onde tinha
se afastado no ano passado
para concorrer a uma cadeira
na Câmara Federal.

Martins é um dos 6 Secre-
tários indicados pelo PT para
ocupar o 1º escalão no segun-
do governo de Rui Costa.

Secretário Carlos Martins

São Francisco do Conde comemora
81 anos de Emancipação Política

Com corte de 21
mil cargos,
governo quer
economizar R$
209 mi por ano

O governo pretende economi-
zar R$ 209 milhões por ano
com o corte de 21 mil cargos
comissionados. Segundo a Se-
cretaria Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Eco-
nomia, o decreto com a rees-
truturação de funções e grati-
ficações técnicas em toda a
Esplanada dos Ministérios
será editado ainda este mês.
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A encantadora cidade de São
Francisco do Conde, distante
cerca de 70 quilômetros de
Salvador, localizada às mar-

gens da Baia de Todos-Os-
Santos, no Portal do Recônca-
vo baiano, estará comemoran-
do 81 anos de Emancipação

Política no próximo dia 30 de
março.

A história de São Fran-
cisco do Conde se inicia, se-

gundo a enciclopédia livre
Wikipédia, em 1618, quando
por ordem do Conde de Linha-
res, foi construído no alto de
um monte, no Recôncavo Bai-
ano, um convento e uma igre-
ja, onde, mais tarde, surgiria
a cidade de São Francisco do
Conde, em 1698. 

No passado, a riqueza
da cidade se baseava nas plan-
tações de cana de açúcar que
deram início ao desenvolvi-
mento econômico da área.

A diversidade de etnias
que ajudou a construir São
Francisco do Conde cultural-
mente está presente no coti-
diano da cidade.

Com a implantação em
seu território, da primeira re-
finaria de petroleo no Brasil,
a Refinaria Landulfo Alves,
em 1950,  graças à descoberta
de poços do “ouro negro” no
recôncavo baiano, o municí-
pio de São Francisco do Con-
de passou a ser um dos que
mais arrecadam no estado, em
virtude  do ICMS gerado pela
comercialização dos combus-
tíveis produzidos na RLAM.

A pacata e bela São Francisco do Conde faz aniversário no dia 30 de março

Sessão Especial na Câmara
Municipal de Candeias lembrou
o Dia Internacional da Mulher

Em todo o Brasil, a iniciativa da LBV beneficiará
mais de 19 mil estudantes de famílias de baixa renda

LBV
desenvolve
ação que
estimula
educação
de crianças
em Lauro
de Freitas

As crianças atendidas pela
Legião da Boa Vontade (LBV),
em Itinga, no município de
Lauro de Freitas, Região Me-
tropolitana receberam no úl-
timo dia 12 de março, kits de

material pedagógico. A inici-
ativa faz parte da campanha
Criança Nota 10 — Proteger a
infância é acreditar no futuro,
promovida pela Instituição
com o objetivo de apoiar as

famílias que não tem recursos
para a compra do material es-
colar e incentivar a garotada
a frequentar a escola e a con-
tinuar os estudos.

Prefeitura de Candeias
entrega obras no Bairro
do Santo Antônio
A prefeitura de Candeias ini-
ciou o ano, realizando um
amplo trabalho de pavimenta-
ção asfáltica e em paralelepí-
pedo, levando melhorias na
infraestrutura urbana, o que
tem transformado o municí-
pio em um verdadeiro cantei-
ro de obras, com frentes de
trabalho simultânea em bair-
ros e distritos, levando mais
dignidade para milhares de
pessoas. No último dia 17 de
fevereiro, quem recebeu ruas
requalificadas foi o bairro do
Santo Antônio que pode co-

Os moradores do bairro do
Santo Antônio prestigiaram
a inauguração das ruas que
foram pavimentadas pela
administração municipal

Autoestima na Terceira Idade

Leia na página 2 desta Edição

A coluna Pimenta na Política, do jornalista José Eduardo e os arti-
gos do psicólogo Vladimir Nascimento e do escritor Paiva Natto

A Câmara Municipal de Can-
deias promoveu, no último dia
21 de março, uma sessão es-
pecial para homenagear o Dia

A decoração do plenario foi marcado pelo Azul e
Rosa, numa alusão à diversiddade de gênero

Internacional da Mulher, que
é comemorado em todo o
mundo no dia 8 de março. Por
conta do carnaval, esse ano a

sessão especial teve que ser
realizada em uma data poste-
rior.

A sessão especial foi pro-
posta pela presidente da Câ-
mara Municipal, a vereadora
Lucimeire Magalhães e apro-
vada por todos os 17 vereado-
res que compõem a Casa Le-
gislativa, que atualmente con-
ta com quatro vereadoras (Al-
cione Cica, Rosana de Bobó,
Rita Loura e a presidente Lu-
cimeire).

Durante a sessão especial,
aconteceram, discursões de
temas relacionados ao dia-a-
dia da mulher, apresentação
de vídeos, performance de
Zumba e muitas homenagens
a todas as mulheres de Can-
deias.

memorar a entrega das Ruas
Marechal Deodoro e Barão do
Rio Branco.

Os idosos atendidos pela Le-
gião da Boa Vontade (LBV),
em Itinga/ Lauro de Freitas,
participam durante todo o
mês de fevereiro de oficinas
voltadas para o autoconheci-
mento.
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Pimenta na Política
José Eduardo

ocandeeiro@terra.com.br / eduvalenca@terra.com.br

Os sacerdotes, os educadores, os políticos, os cientistas, os
filósofos, os analfabetos, os eruditos, todos, enfim, devem

aprender a lição da humildade de espírito
diante da Verdade e do Amor Fraterno, sem
os quais não poderemos crescer em
conhecimento, que é ilimitado. Jesus, o Cristo
Ecumênico, o Sublime Estadista, rendeu
glórias a tal virtude — a simplicidade da Alma
—, capaz de nos fazer acessar o Infinito
Conhecimento, que emana de Deus: “Graças

Te dou, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque ocultaste estas
coisas aos sábios e doutores do mundo e as revelaste aos
pequeninos” (Evangelho, segundo Mateus, 11:25).

Heráclito de Éfeso, nascido no sexto século a.C., foi um
filósofo pré-socrático grego, considerado o “pai da dialética” e
membro da aristocracia de sua cidade — na qual, segundo a
tradição, morreu João, Evangelista e Profeta, quase centenário.
O pensador helênico assim preconizava: “Tudo flui, nada
permanece. Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio,
pois suas águas não são mais as mesmas e nós não somos
mais os mesmos”.

Realmente, assim o é, porque as águas do saber não
distinguem fronteiras e transformam todos aqueles que têm
coragem de beber de sua fonte. Contudo, quem a ela recorre
jamais poderá prescindir da Ética para que não a torne em
antissaber, isto é, o emprego criminoso da informação e do
conhecimento, que ainda tanto se pratica na Terra.

Teresa Neumann e os estigmas
Quem verdadeiramente se dispõe à humildade perante a

Sabedoria liberta-se das limitações da arrogância. Um cientista
realmente sábio jamais se negaria à análise, sem parti pris,
isto é, sem ideia preconcebida, de um fenômeno como o de
Teresa Neumann (1898-1962), livre da presunção de tentar,
de início, reduzir o caso a uma questão de histeria. Como
ignorar os fatos ocorridos com essa extraordinária mulher que,
até a sua morte em 1962, foi alvo de surpreendentes
manifestações espirituais? Conhecidos como estigmas —
cicatrizes que correspondem às cinco chagas que marcaram o
corpo de Jesus após a crucificação —, estes stigmatas
começaram a surgir na Sexta-feira Santa de 5 de março de 1926
e se repetiam a cada ano na mesma data sagrada.

Teresa Neumann nasceu em 9 de abril de 1898, em
Konnersreuth, Baviera, hoje um dos dezesseis estados federais
da Alemanha. Foi acompanhada por um grupo de cientistas e
pesquisadores, que tentou, de todas as formas, explicar o
prodígio. Segundo alguns relatos, a partir do Natal de 1922,
deixou de se alimentar com comida sólida e, exatamente quatro
anos depois, também abandonou os líquidos, se restringindo
apenas a um gole de água por dia, embora mantivesse seus 55
quilos. O dr. Ludovico Kannmüller escreveu no jornal Del
Danubio: “A ciência não pode explicar o jejum da
estigmatizada de Konnersreuth”.

Os médicos mais famosos da época tentaram achar
justificativas para o seu jejum, mas se renderam às evidências
do ainda considerado sobrenatural.

Teresa reviveu centenas de vezes, sob a forma de visão, cenas
da caminhada do Calvário à Crucificação de Jesus, ao passo
que presenciou também as inesquecíveis prédicas do Mestre

de Nazaré ao povo humilde e sofredor, além de marcantes
acontecimentos descritos no Novo Testamento.

A escritora francesa Paulette Leblanc, em artigo, acrescenta:
“Durante trinta e cinco anos, para além das terríveis visões
da Paixão de Jesus Cristo, teve a graça de contemplar a vida
de Jesus sobre a Terra, e os Seus milagres. Viu o país onde Ele
viveu, trabalhou e viajou, bem como as pessoas que O
cercavam; conheceu os Seus costumes e ouviu-O falar na sua
língua: o aramaico. Viveu cenas da viagem dos Reis Magos,
o massacre dos Inocentes, a fuga para o Egito, a vida em
Nazaré e a maior parte dos episódios da vida pública. Teresa
contemplou também numerosas cenas da vida de Maria após
a ressurreição de Seu Filho, nomeadamente em Éfeso, com S.
João, seguidamente em Jerusalém, donde foi elevada ao Céu.
Assistiu ainda à lapidação de Santo Estêvão e foi testemunha
da pregação e do martírio dos Apóstolos e de numerosos
Santos”.

Outro fator que mereceu a atenção de investigadores foi a
sua capacidade de falar vários idiomas durante os transes
mediúnicos: sendo uma jovem que fora obrigada a deixar cedo
os estudos, tendo somente concluído a escola obrigatória, de
que maneira dominava com tanta correção o grego, o latim, o
francês e, pasmem, o aramaico? São ocorrências confirmadas
pelo professor de filologia semítica Johannes Bauer, pelo
orientalista e papirólogo vienense prof. dr. Wessely e pelo
arcebispo católico de Ernakulam na Índia, dr. Joseph Parecatill.
Os três concordavam que Teresa se exprimia na língua falada
na Palestina ao tempo do Cristo.

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

Sede de simplicidade
Ernest Renan (1823-1892), filósofo, historiador e livre-
pensador francês, citado por Humberto de Campos (1886-1934)
em “Carta a Gastão Penalva” (1887-1944), seu colega da
Academia Brasileira de Letras (ABL), preconizava que “o
cérebro queimado pelo raciocínio tem sede de simplicidade,
como o deserto tem de água pura”.
Isso igualmente ocorre em relação à Verdade Divina, da qual o
Espírito humano não pode abrir mão, tanto que, quando ele
estiver exausto de inutilmente lutar contra a própria libertação
— muitas vezes sem perceber que assim está agindo —, ela, a
Verdade Divina, virá iluminá-lo com a sua luz delicada e serena.
Observemos a lição que nos deixou o Abolicionista Celeste:
“Conhecereis a Verdade [de Deus], e a Verdade [de Deus] vos
libertará” (Evangelho, segundo João, 8:32).
Vale recordar que Jesus esteve visivelmente entre nós por
apenas 33 anos. Contudo, consoante o prosador grego Luciano
de Samósata (125-192) anotou: “A vida humana vale mais por
sua intensidade de aprendizado do que por sua extensão”.
Desde que ela cesse unicamente na hora marcada por Deus,
pois, conforme ensinava o saudoso fundador da Legião da Boa
Vontade, Alziro Zarur (1914-1979): “O suicídio não resolve as
angústias de ninguém.

Humildade ante a Sabedoria
Por Paiva Netto

Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo, mestre
em Psicologia (UFBA), autor do livro DIFERENÇAS e
palestrante. CRP-03/4531 / WatsApp: (71) 98809-3157

Cultura Popular x Cultura Erudita

Apesar da busca pelo conhecimento incitar a
compreensão e valorização das diferenças,
muitos sob o título de doutores ignoram, des-
prezam e discriminam os que não tiveram
oportunidade ou não puderam estudar. Mas,
como pode ser titulado doutor uma pessoa
que não consegue compreender que a gran-
deza do homem não está nos prêmios, car-
gos e honrarias, e sim na sabedoria e no seu

caráter? Por que a cultura popular é desvalorizada, menospre-
zada e rotulada de insignificante e irrelevante?

Cultura popular está relacionada ao senso comum, um sa-
ber que não se aprende na escola, mas que é perpassado atra-
vés de gerações. A cultura erudita, ao contrário, é mais com-
plexa, e exige certo grau de instrução e determinados tipos de
conhecimentos. Mas uma não pode exercer soberania sobre a
outra. Mesmo percorrendo caminhos diferentes para alcançar
determinado objetivo, os resultados produzem o mesmo efei-
to.

O mesmo êxtase ao ouvir a fantástica sinfonia n.º 9 de Bee-
thoven no Teatro Municipal de São Paulo pode ser experimen-
tado nas danças e festas folclóricas do carnaval nordestino, por
exemplo. Pode-se aprender muito nos contos, fábulas e litera-
tura de cordel, tanto quanto na contemplação de uma coleção
de pinturas expostas em uma galeria.

Música, pintura, dança, literatura são artes. E, como toda
arte, são passíveis de interpretações e análises pessoais. Acon-
tece que existem pseudo-intelectuais, por exemplo, que julgam
o nível de racionalidade das pessoas pela sua cultura musical.
O preconceito existe em todos os âmbitos das expressões hu-
manas, e com relação ao gênero musical não poderia ser dife-
rente. Mas como podemos qualificar se uma música é boa ou
ruim? Ora, não existe um modelo padrão que seja superior a
todos os outros gostos musicais. Um acadêmico, letrado e in-
telectual pode admirar e curtir ritmos como funk, axé, pagode;
da mesma forma que uma pessoa com pouca instrução pode
apreciar uma sinfonia de Mozart, mesmo sem sequer saber ler
uma partitura. Ou seja, não existe cultura pertencente a um
único grupo social.

A arte e a cultura, de uma forma geral, têm a função de apri-
morar cada vez mais as pessoas. O que seria mais válido, um
cidadão que ouve uma música erudita em uma caixa de som
amplificada, desrespeitando a lei do silêncio ou uma pessoa
que escuta o ritmo do axé no interior do seu quarto? Obvia-
mente que o estudo e qualificação são importantes e extrema-
mente válidos – mas nem todos têm oportunidades. Pensando
bem: é preferível ser um rústico caipira semianalfabeto, varre-
dor de rua que devolve ao dono uma mala cheia de dinheiro,
mesmo sem ter o que comer em casa; ou um ilustre intelectu-
al, frequentador assíduo de museus e feiras de literatura que
ganha dinheiro de forma ilícita? Se você for íntegro e honesto,
independente do seu “grau” de cultura, popular ou erudita, não
tenho dificuldades em prever qual seria sua opção.

Por Vladimir Nascimento

Novos Secretários de Candeias tomaram posse

Apenas três dos sete secretários empossados (Bobó,
Ana Paula e Nininho) estreiam na administração de
Pitágoras, os outros foram remanejados

A posse dos novos Secretá-
rios que farão parte da admi-
nistração do prefeito Pitago-
ras Ibiapina, nesse início de
2019, aconteceu no último
dia 9 de fevereiro, em ceri-
mônia realizada na sala de
reunião da prefeitura. Na
verdade, das sete mudanças
no secretariado, apenas três
novos nomes (Antônio Gil-
son, Bobó; Ana Paula Soares
e Edmilson Souza, Nininho)
vão assumir pela primeira
vez. Nas demais Secretarias
houve apenas remaneja-
mento.

Antônio Gilson assume
a Secretaria de Esportes em
substituição a Nem de Ba-
rão que foi deslocado para
a Secretaria da Juventude;
Washington Campos dei-
xa a Secretaria de Trânsito e
vai para a de Administração,
em seu lugar assume Ed-
milson Souza; Marivalda
Silva vai para a Secretaria
de Cultura, deixando a

SESP, que será comandada
por Carlinhos Ibiapina;
Cassio Vinicius assume
definitivamente a pasta da
Educação e Ana Paula So-
ares assume a secretaria de
Indústria e Comércio.

De acordo com o prefeito
Pitagoras Ibiapina, as mu-
danças busca otimizar as

ações da gestão. “Essas mu-
danças serão de vital impor-
tância para a nossa cidade.
Nossa cidade entrou verda-
deiramente no ritmo o pro-
gresso, do desenvolvimento.
Candeias precisa e merece
uma gestão que sempre
avance”, afirmou o chefe do
Executivo Municipal.

Tonha Magalhães diz que é
candidata a prefeita, de novo!

Ex-prefeita Tonha Maga-
lhães diz que é candidata

Rosemberg (PT) é o

novo líder na ALBA
O deputado Rosemberg Pinto
(PT) é o novo líder da Banca-
da do Governo na Assembleia
Legislativa. O parlamentar,
que está cumprindo o seu ter-
ceiro mandato na ALBA, rece-
beu o convite do governador
Rui Costa.

Mesmo faltando quase dois
anos para as eleições munici-
pais, a ex-prefeita e ex-depu-
tada federal Tonha Maga-
lhães, em conversa informal
com esse colunista, no início
do mês, afirmou que será can-
didata a prefeita em 2020,
pelo Democratas.

A ex-prefeita administrou
Candeias por 8 anos (entre
1997 e 2003), quando saiu

muito bem avaliada pela po-
pulação, que em reconheci-
mento ao seu trabalho, elegeu
a sua sucessora, Amiga Jú e
ainda ajudou a eleger o seu fi-
lho Júnior Magalhães duas
vezes deputado estadual. To-
nha também se elegeu depu-
tada federal em 2006.

De lá pra cá, Tonha Maga-
lhães perdeu três eleições para
a Prefeitura. Em 2008 foi der-
rotada por Maria Maia; em
2012 perdeu para Sargento
Francisco e em 2016, a derro-
ta foi para o atual prefeito Pi-
tagoras Ibiapina.

Agora, diz Tonha, os tem-
pos são outros, “vamos buscar
as forças que não concordam
com o que está acontecendo
em nossa cidade e compor
uma grande aliança para ga-
nhar a Prefeitura”, confiden-
ciou a ex-prefeita.

Rosemberg Pinto está
cumprindo o terceiro
mandato na Assembleia

Os “Bordoni” de volta

Depois de várias legislaturas
na Câmara de Vereadores de
Candeias com um represen-
tante, hora com Toinho Bor-
doni, hora com Bom Jorge,
que também é Bordoni, e em
algumas oportunidades com
os dois ocupando uma cadei-
ra no parlamento municipal,
atualmente a família Bordoni
não faz parte do Legislativo.

Para tentar voltar a prota-
gonizar na política, o empre-
sário Luciano Bordoni – ir-
mão de Toinho – diz que está
se preparando para colocar o
seu nome à disposição do
DEM, partido ao qual é filia-
do atualmente e tentar se ele-
ger vereador.

Luciano tem uma vasta ex-
periência política, foi Secretá-
rio nas administrações de To-
nha Magalhães e de Amiga Ju.

Luciano Bordoni pretende
ser candiato a vereador
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A volta do eletrochoque e
do manicômio no SUS

O coordenador-geral de saúde mental,
álcool e outras drogas do Ministério
da Saúde, Quirino Cordeiro, assinou
nota técnica número 11/2019,
publicada no dia 04 próximo passado
– com 32 páginas – a fim de orientar
gestores do SUS sobre a política de
saúde mental, incentivando o uso da

eletroconvulsoterapia (técnica, em desuso, que consiste na
passagem de uma corrente elétrica de alta voltagem sobre a
região temporal a fim de provocar dessincronização
traumática da atividade cerebral do paciente com contrações
clônicas e perda da consciência, como terapia em casos de
problemas mentais) e a internação de crianças e
adolescentes em hospitais psiquiátricos.

A aludida nota técnica, fere, não só a Lei 10.216, de 06/
04/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental, bem como é
inconstitucional, porque faz tábula rasa ao “PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE HUMANA”, ao avalizar o uso de
eletroconvulsoterapia como forma normal de tratamento na
rede pública, método polêmico, considerado o seu uso para
casos raríssimos, em virtude de antigamente, tal prática
constituí verdadeira barbárie, assemelhando-se ao método
de tortura. O filme americano Estranho no Ninho (foto em
destaque), por exemplo, mostra o calvário e a tortura do
tratamento realizado com eletrochoque. A aludida película
protagonizada pelo ator Jack Nicholson comoveu o mundo.

O tema, Política Nacional de Saúde Mental é tão
polêmico, que o Congresso Nacional, só aprovou a Lei
10.216, após 12 anos de debate interno e intenso com a
sociedade. A Constituição Federal, em seu Artigo 196, afirma
a saúde é direito de todos e dever do estado, colocando tal
direito no rol de direitos fundamentais, indisponíveis e
inalienáveis, assim como todos os demais direitos sociais.
Ademais, a internação em qualquer das suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra hospitalares se
mostrarem insuficientes (Art. 4º da Lei 10.216). Qualquer
tratamento tem como finalidade permanente, o retorno do
paciente em seu meio.

Só existem 3 tipos de internação, a saber: voluntária-
aquela que se dá com o consentimento do usuário;
involuntária- aquela que se dá sem o consentimento do
usuário e a pedido de terceiro; compulsória – determinada
pela justiça. Observem a impropriedade do termo “usuário”,
deveria ser ‘paciente”, em virtude de que as referidas
internações são para doentes mentais e usuários de droga.
Outro ponto que merece destaque, só a justiça pode internar
compulsoriamente, não possuindo o estado esse poder.

A Política de Saúde Mental é algo muito sério para ser
partidarizado, estão atribuindo responsabilidade exclusiva
ao Governo Bolsonaro pelo desmonte da política de saúde
mental. Sucede que, conquanto, a nota técnica seja um acinte
à legalidade, a mesma não traz nada de novo- apenas é o
resumo de 10 documentos, resoluções e portarias-
publicadas no período entre 2017 e 2018. É um resumo da
ilegalidade das medidas tomadas nos últimos dois anos, o
estudo já estava pronto e não foi discutido. Segundo o
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista
afirmou não ter conhecimento da totalidade da multicitada
nota técnica.

A gravidade da nota, é que o Ministério da saúde passaria
a financiar a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia
(ECT) para tratamentos de pacientes com transtornos
mentais. Inclusive, o equipamento consta na lista de
materiais do Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao SUS.
O pecado da atual administração foi por omissão, vez que,
não deveria ter agido apressadamente, aceitando o trabalho
realizado do governo anterior.

Não resta dúvida, que os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) e Serviços de Residência terapêuticas devem ser
incentivados para o tratamento psiquiátrico, ao invés da
política de segregação do manicômio, conhecidos como
depósitos de gente. De há muito demonstrado a sua
ineficácia, principalmente no tratamento dos dependentes
químicos, cuja metodologia de abstinência como única
opção terapêutica é um método de tratamento falido.
Quando usados, os doentes eram internados inúmeras vezes,
voltando a situação em que se encontravam.

Para concluir, a nota técnica é uma nota dissonante.
Cumpre à Procuradoria Geral da República, fiscalizar o
referido ato do Coordenador Geral de Saúde Mental.

Por Plácido Faria

Plácido Faria é advogado e comentarista político

placidofaria@yahoo.com.br

Foto: Alan Bahia

Fonte Ascom/CMC

O vereador Silvio Correia
é um defensor do traba-
lhador  rural

Sessão Especial na Câmara de Vereadores
de Candeias, alusiva ao dia da Mulher, é
marcada por homenagens, emoção e alegria

Essas são as quatro mulheres que compõem a Câmara de Vereadores de Candeias:
Lucimeire Magalhães (Presidente), Rosana de Bobó, Rita Loura e Alcione Borges

A Câmara Municipal de Can-
deias realizou no último dia 21
de março, a Sessão Especial
alusiva ao Dia Internacional
da Mulher, comemorado ofi-
cialmente no dia 8 de março
em vários países. A sessão foi
uma iniciativa da Presidente
da Casa, a Vereadora Lucimei-
re Magalhães.

O evento contou com a
participação de várias perso-
nalidades políticas, civis e mi-
litares da nossa cidade. Entre
elas, a ex-prefeita Amiga Ju,
que além de ser homenagea-
da, contou também os desafi-
os enfrentados por ela na épo-
ca da sua gestão. Outra ex
Chefe do Executivo Munici-
pal, a ex-prefeita Maria Maia,
não pôde se fazer presente no

plenário da Casa, mas enviou
um vídeo parabenizando to-
das as mulheres presentes. A
atual secretária de Saúde e
primeira dama do município,
Soraia Cabral, foi homenage-
ada e usou a tribuna da Casa
para proferir algumas pala-
vras aos presentes no local. As
secretárias municipais que
também se fizeram presentes,
foram; Ana Paula Soares (In-
dustria e Comercio) e Marival-
da da Silva (Cultura e Turis-
mo). Por conta das fortes chu-
vas que caíram sobre a cidade
nessa madrugada, a secretária
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social, Joelma Aneide,
não pode se fazer presente,
mas foi representada pela Sr.ª
Glória (Coordenadora do Gru-

po de Apoio a Mulheres de
Candeias).

Marcaram presença no
evento a Delegada Titular da
Delegacia da Mulher em Can-
deias, Dr.ª Iola Nolasco, jun-
tamente com a Promotora de
Justiça da cidade, Dr.ª Claris-
sa Diniz Sena, e a Capitã da
Policia Militar Lorena Pedrei-
ra.

Quem também esteve pre-
sente foi a Presidente da As-
sociação das Baianas e Baia-
nos de Acarajé da Bahia, Rita
Ventura, que veio de Salvador
prestigiar o evento.

Na oportunidade, a canto-
ra Ariany Azevedo, que junto
com Di tocar, fizeram a parte
musical do dia, foi homenage-
ada e recebeu das mãos da ex-

vereadora e atual secretária de
Cultura e Turismo do municí-
pio, Marivalda da Silva o títu-
lo de Cidadã Candeense. Ari-
any, que é natural da cidade
de Madre de Deus, se mostrou
muito emocionada e destacou
a felicidade de ter o seu traba-
lho reconhecido pelas pesso-
as.

Jessie Oliveira, Rainha do
Carnaval de Salvador 2019,
também foi homenageada
pelo legislativo municipal e
esbanjou toda a sua leveza ao
ser convidada no final do
evento à dançar ao som do
cantor Di Tocar.

Em determinado momen-
to do ato, as funcionárias da
casa legislativa municipal
também foram homenagea-
das, com um vídeo feito pela
equipe da Câmara, que as
mostravam no seu dia a dia. A
Presidente ressaltou a impor-
tância de todas elas para a ins-
tituição e agradeceu todo o
serviço prestado.

Durante todo o evento,
uma equipe de estética se fez
presente nas instalações da
casa, oferecendo serviço de
manicure, pedicure, cabelei-
reiro, entre outros serviços.
Teve também uma animada
apresentação de um grupo de
Zumba, composto por onze
danaçarinas, do projeto Viver
Melhor, patrocinado pela ve-
readora Rosana de Bobó.

Ao fim, brindes foram sor-
teados para as mulheres pre-
sentes no evento.

Vereador Silvio Correia,
do PV, homenageou a
trabalhadora rural em
discurso na Câmara

Prefeitura São Francisco do Conde
Promove  ação para ajudar a
polpulação a detectar Hanseníase

O município de São Francisco
do Conde aderiu a uma cam-
panha dos Governos Federal e
Estadual, por meio da Secre-
taria Municipal da Saúde (SE-
SAU), contra Hanseníase.

A meta é investigar os si-
nais e sintomas da hansenía-
se na população do município
por meio da visita dos Agen-
tes Comunitários de Saúde
(ACS) nos domicílios e da dis-
tribuição de uma ficha de au-
toimagem, onde cada pessoas
poderá relatar manchas na
pele que não coçam, não doem
e não são sensíveis ao calor e
ao frio.

Se houver a suspeita da do-
ença, os agentes do município
vão marcar uma consulta com
o médico da Unidade de Saú-
de da Família e, se necessário,
com o infectologista que aten-
de no Hospital Docente Assis-
tencial Célia Almeida Lima.

As visitas começam a acon-
tecer nos bairros no mês de fe-
vereiro, com a entrega da fi-

O vereador do Partido Verde
(PV), Silvio Correia, em seu
discurso na sessão especial em
homenagem ao Dia Internaci-
onal da Mulher, realizada on-
tem (21) na Câmara Municipal
de Candeias, foi o único ora-
dor a se lembrar da mulher
trabalhadora rural.

Visivelmente emocionado,
Silvio Coorreia, que é filho de

lavradores, disse que a traba-
lhadora rural é uma guerrei-
ra, pois trabalha duro, na roça,
com as mãos cheia de calos,
numa labuta que às vezes che-
ga mais de 12 horas por dia.
“Eu conheço bem o sofrimen-
to dessas mulheres, minha
mãe, por exemplo, trabalhou
muito na roça ao lado do meu
pai, o camponês Cassimiro (ao
vir morar na cidade, Cassimi-
ro Correia foi vereador por
três mandatos na Câmara de
Candeias), para sustentar os
filhos”, disse emocionado.

Silvio lembrou que a gran-
de maioria das mulheres que
vivem e trabalham na roça,
jamais tiveram acesso a um
ginecologista. “Não sabem
nem o que é isso”, quando des-
cobrem que estão doentes, já
é tarde, lamentou o vereador.

cha de autoimagem e a orien-
tação dos ACS.

HANSENÍASE
Conhecida antigamente como
Lepra, é uma doença crônica,
transmissível, que possui
como agente transmissor o
Mycobacterium leprae. Atinge
principalmente a pele e nervos
periféricos, o que lhe confere
alto poder de causar incapa-
cidades e deformidades físi-
cas. A transmissão se dá pelas
vias áreas superiores (tosse ou
espirro), de uma pessoa doen-
te sem tratamento, para outra,
após um período de contato
prolongado e contínuo.
No último dia do mês, 31 de
janeiro, os Agentes Comunitá-
rios de Saúde – ACS recebe-
ram uma capacitação sobre
Hanseníase com o objetivo de
fazer uma busca ativa em seus
territórios de pacientes aco-
metidos, além de orientar
quanto ao tratamento da do-
ença.
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No último dia 01 de fevereiro,
quando a novena em louvor a
Nossa Senhora das Candeias
foi dedicada à Prefeitura do
Município, o prefeito Pitago-
ras Ibiapina assinou o termo
de repasse de 100 mil reais
para a OSCAN – Obra Social
do Santuário das Candeias –
que serão utilizados para a

Prefeito de Candeias assina termo para
construção de cobertura de palco na
Praça Nossa Senhora das Candeias

O prefeito Pitagoras Ibiapina e o Frei Jorge
assinam o termo de parceria

LBV desenvolve ação que estimula educação
de crianças em Lauro de Freitas
As crianças atendidas pela
Legião da Boa Vontade (LBV),
em Itinga, Lauro de Freitas/
BA receberam no último dia
12 de março, kits de material
pedagógico. A iniciativa faz
parte da campanha Criança
Nota 10 — Proteger a infância
é acreditar no futuro, promo-
vida pela Instituição com o ob-
jetivo de apoiar as famílias
que não tem recursos para a
compra do material escolar e
incentivar a garotada a fre-
quentar a escola e a continuar
os estudos.

Como tradicionalmente
acontece, a cerimônia da en-
trega dos kits foi marcada por
muita alegria. Foi possível ver
nos olhos dos pequenos a ex-
pectativa que eles estavam
para receber os kits. “Eu achei
muito legal, vem várias coisas.
Ganhei uma mochila, cader-
nos, canetas, lapiseiras, lápis,
dicionário, papel oficio, cola,
tesoura. Eu estou muito feliz.
Não sei nem como agradecer”,
disse Tadeu Vitor, de 11 anos,
que é atendido pela LBV há
um ano.

A alegria era notada tam-
bém nos pais e responsáveis
das crianças que, ao verem os
meninos e meninos com os
kits, puderam sentir o alivio
de não precisar comprar todo
o material, já que a maioria
das famílias não possuem ren-
da fixa e vivem de trabalhos
informais. A senhora Maria
José, tem três filhos, sendo
que dois são atendidos na Ins-
tituição e fez questão de agra-
decer o apoio. “Eu estou de-
sempregada e está tudo mui-
to caro. Eu não tinha dinheiro
e já estava pensando como que
eu ia fazer para comprar o
material deles, então me aju-
dou muito porque eu não te-
ria condições”.

Na oportunidade, as crian-
ças fizeram apresentações cul-
turais que emocionaram tan-
to aos seus responsáveis, Fonte e Foto: Ascom / LBV

Em todo o país, a campanha entregará mais de 19 mil
kits a estudantes de 90 municípios brasileiros

O Fundo Estadual de Enfren-
tamento à Violência contra as
Mulheres, cuja criação já tra-
mitou na Assembleia Legisla-
tiva, poderá ser batizado com
o nome da estudante de direi-
to Eva Luana, de 20 anos, que
foi vítima de uma série de vio-
lência, tortura, e terror pelo
seu padrasto em Camaçari.
Autora do projeto que indica
a criação do fundo em 2015, a
deputada Fabíola Mansur re-
cebeu a visita da jovem Eva
Luana, em busca de apoio ins-
titucional à sua luta por justi-
ça.

No encontro, a estudante
de direito relatou o caso de
horror que sofreu ao lado da
mãe ao longo de oito anos,
mas também de coragem e
superação a partir do momen-
to em que ela decidiu enfren-
tar as ameaças e denunciar ao

Fundo de Enfrentamento à Violência contra
Mulheres pode levar nome de Eva Luana

A estudante de direito Eva Luna relatou o caso de horror
que sofreu ao lado da mãe ao longo de oito anos

mundo o seu caso. Eva quer
ser uma voz na luta em defesa
de centenas de milhares de
mulheres que são violentadas
no Brasil diariamente e acei-
tou entregar o seu nome ao
que será chamado de Fundo
Eva Luana de Enfrentamento
à Violência Contra as Mulhe-
res.

A parlamentar argumenta
que os números na Bahia são
motivos suficientes para que
sejam estabelecidas urgente-
mente medidas para tentar
reverter o quadro. Segundo o
Mapa da Violência, o estado
baiano é o 6º lugar no ranking
nacional em casos de violên-
cia contra a mulher.

De acordo com a proposta,
“o Fundo será um importante
instrumento de luta para for-
talecermos a política estadual
de enfrentamento à violência

construção da cobertura do
palco fixo na praça Nossa Se-
nhora das Candeias.

Na oportunidade, o prefei-
to frisou que a iniciativa era
muito gratificante pois com a
cobertura do palco, além das
novenas que atraem milhares
de pessoas, o Santuário pode-
rá realizar outros eventos.

“Hoje vamos assinar o termo
de fomento para a obra de
construção do palco e além do
valor destinado para esta
obra, a prefeitura também es-
tará revitalizando o Casarão
Horácio Pinto, além da cons-
trução de um mirante, revita-
lização da fonte dos milagres
e da Praça Nossa Senhora das
Candeias, reestruturando as-
sim, o centro Histórico do
município”, anunciou Pitago-
ras. 

Em agradecimento ao pre-
feito e ao povo de Candeias, o
Reitor do Santuário Nossa Se-
nhora das Candeias, Frei Jor-
ge, falou do empenho da co-
munidade para construção do
piso do palco, em 2017, por
meio de doação, e anunciou a
assinatura do termo para
construção da cobertura do
palco. “O prefeito se propôs a
construir a cobertura fixa, po-
rém diante dos entraves per-
correu diversos caminhos
para que hoje fosse entregue
o termo de fomento, onde está
sendo feito um repasse de cem
mil reais”, declarou o Frei.

Fonte e Foto: Ascom/PMC

O governo pretende economi-
zar R$ 209 milhões por ano
com o corte de 21 mil cargos
comissionados. Segundo a Se-
cretaria Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Eco-
nomia, o decreto com a rees-
truturação de funções e grati-
ficações técnicas em toda a
Esplanada dos Ministérios
será editado ainda este mês.

De acordo com a pasta,
a iniciativa contribuirá para
simplificar a gestão e enxugar
a diversidade de cargos e co-
missões. O Ministério da Eco-
nomia não detalhou a distri-
buição dos cortes por órgãos
nem por tipos de cargos, mas
informou que pretende extin-
guir algumas gratificações de
legislação muito antiga, algu-
mas que não estão sendo ocu-
padas e outras de baixo valor
individual, que não represen-
tam função de chefia.

A mudança não neces-
sariamente significará que 21
mil pessoas serão demitidas.
Isso porque a maior parte dos
cargos em comissão é ocupa-
da por servidores concursados
escolhidos para chefias ou
funções de confiança. Segun-
do o Ministério da Economia,
o decreto pretende adequar a
estrutura às necessidades da
administração pública e evi-
tar, no futuro, a ampliação dos
gastos com a ocupação dos
cargos que ficaram vagos e as
gratificações que deixaram de
ser pagas.

Estatísticas
Segundo o Painel Esta-

tístico de Pessoal do Ministé-
rio da Economia, o governo
anterior terminou com 99.833
cargos comissionados, fun-
ções e gratificações técnicas.
Desse total, o Poder Executi-
vo Federal detinha 33.852

Com corte de 21 mil cargos,
governo quer economizar
R$ 209 mi por ano

Fonte: Agência Brasil

Candeias vai abrir
mais vagas para
cursos do SENAI

A Prefeitura de Candeias, em
parceria com a Federação das
Indústrias do Estado da Bahia
– FIEB, por meio do Senai, vai
abrir novas vagas para mais
cinco cursos de qualificação e
profissionalização. A pré-ins-
crição para os cursos, previs-
tos para iniciar em abril, vai
ser realizada de 11 a 15 de mar-
ço, no site da Transparência
Prefeitura (http://
transparencia.candeias.ba.gov.br/
inscricoes). Com as novas va-
gas, mais 130 jovens (hoje são
360 alunos) serão capacitados
no município.

Também vai ser ofere-
cido pela Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Soci-
al – Sedas, o curso de qualifi-
cação de Assistente de Produ-
ção, destinado às pessoas em
situação de vulnerabilidade
social, com idade mínima de 16
anos e com no mínimo, Ensi-
no Fundamental II incomple-
to. Os documentos necessári-
os para esta vaga são: Cópia do
RG, CPF, comprovante de re-
sidência, comprovante de es-
colaridade, uma foto 3x4 e car-
tão do Bolsa Família.

A Secretaria de
Emprego e Renda – Semter vai
disponibilizar vagas para os
cursos de Desenvolvedor de
Web, Construtor de móveis de
Pallets e Mecânico de Manu-
tenção de Máquina Industrial.
Para esses cursos é necessário
ter no mínimo 18 anos e 7º ano
fundamental concluído.  Já
para Mecânico de Motocicleta,
é preciso ter no mínimo 16
anos e 7º ano fundamental
concluído.

Para todos os cursos
deve-se apresentar Cópia do
RG, CPF, comprovante de re-
sidência, comprovante de es-
colaridade e duas fotos 3x4.
Com os novos cursos ofereci-
dos pela Prefeitura, o municí-
pio terá mais jovens capacita-
dos para serem inseridos no
mercado de trabalho.

Fonte e Foto: Ascom/ep. Fabíola

e o combate ao feminicídio,
principalmente no momento
de crise financeira. O fundo
poderá receber dinheiro não
apenas do orçamento, mas
também de doações privadas,
convênios com organismos
nacionais e internacionais, e
seus rendimentos, para inves-
tir em ações concretas, forta-
lecendo a rede de serviços
para as mulheres, prestar as-
sistência às vítimas, campa-
nhas de prevenção, medidas
pedagógicas. Além de ações de
apoio ao acolhimento a mu-
lheres vítimas, como as casas
de abrigo, novas delegacias es-
pecializadas, dentre outras
coisas”, aponta Fabíola.

“A aprovação deste proje-
to pelo nosso governador Rui
Costa é fundamental para for-
talecermos as políticas para as
mulheres, para alcançarmos
mais resultados nesse univer-
so cruel do machismo e da vi-
olência, que atinge diariamen-
te milhares de Evas Luanas,
que hoje se tornou um ícone
vivo da luta feminina. Somos
solidárias à história de força e
superação de Eva Luana, que
nos comove mas também nos
dá energia para seguirmos na
luta por ela e outras garotas”,
finaliza a deputada, que anun-
cia a criação de uma campa-
nha pela criação do Fundo Eva
Luana.

como também os convidados
que prestigiaram o evento. A
tenente da Base Aérea de Sal-
vador, Nejaim, esteve na Uni-
dade pela primeira vez e se
encantou com o que viu. “Foi
uma experiência única chegar
em um local e ver tantas cri-
anças felizes, tantos pais e
mães aliviados por estarem
recebendo essa ajuda”. A te-
nente ainda enfatizou a im-
portância da iniciativa. “A
gente sabe a dificuldade que é
para às famílias poderem pro-
porcionar aos filhos o acesso
à educação e ainda mais a
compra de material escolar,
então essa ação da LBV pro-
picia que essas crianças te-
nham uma melhor qualidade
na educação delas e consigam
estudar para crescerem e se
tornarem cidadãos que vão
fazer a diferença em nosso
país”, concluiu.

A cerimônia contou tam-
bém com a presença do sub-
secretario de governo, da Pre-
feitura Municipal de Lauro de
Freitas, André Marter. A TV
Assembleia também marcou
presença e realizou a cobertu-
ra do evento.

Em todo o país, a campa-
nha entregará mais de 19 mil
kits a estudantes de 90 muni-
cípios brasileiros, sendo 12%
a crianças e adolescentes da
LBV; 56,3% para meninos e
meninas de 6 a 15 anos aten-

didos em 66 Centros Comuni-
tários de Assistência Social da
Instituição; e 31,7% serão des-
tinados a atendidos por orga-
nizações parceiras. Na Bahia,
serão entregues 550 kits nas
cidades de Lauro de Freitas,
Salvador, Itabuna e Uauá.

A LBV
A Legião da Boa Vontade

acredita que a educação ilumi-
nada por valores éticos, ecu-
mênicos e espirituais transfor-
ma o ser humano para melhor,
por isso, há mais de 69 anos,
ela atua ao lado das popula-
ções em situação de vulnera-
bilidade social. Em suas uni-
dades que atendem crianças e
adolescentes, a LBV oferece o
apoio necessário às famílias
para que os filhos tenham
acesso à Educação e a garan-
tia e proteção de seus direitos,
além de outros benefícios
como atividades socioeducati-
vas, esportivas, culturais, ar-
tísticas, lúdicas e recreativas e
projetos permanentes de in-
centivo à leitura.

Em Lauro de Freitas, BA,
o Centro Comunitário da Ins-
tituição está localizado Rua
Prof. Theócrito Batista, s/n,
Itinga, anexo ao Centro de
Atendimento Integrado à Cri-
ança e ao Adolescente (Caic).
Conheça e colabore, ligue: (71)
3288-6149.

(33,9%); e as fundações fede-
rais, 14.629 (14,7%). As autar-
quias federais concentravam a
maior parte: 50.804 (50,9%).
A Secretaria Especial de Des-
burocratização não informou
se o corte dos cargos, funções
e gratificações ocorrerá ape-
nas no Executivo Federal ou
se também abrangerá as fun-
dações e autarquias.

As informações de ja-
neiro ainda não estão compi-
ladas. Até agora, apenas o Mi-
nistério da Economia deta-
lhou os cortes provocados pela
fusão de quatro pastas das
gestões anteriores – Fazenda;
Planejamento; Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços; e
parte do Trabalho. A nova es-
trutura enxugou 2.987 cargos
– 243 de Direção e Assessora-
mento Superior (DAS), 389
Funções Comissionadas do
Poder Executivo (FCPE), res-
trita a servidores concursados,
e 2.355 funções gratificadas.

Fusões
O maior potencial de

redução de cargos comissio-
nados está nos ministérios
nascidos da união de pastas
antigas. Além da Economia,
classificada como superminis-
tério, a nova estrutura da Es-
planada dos Ministérios têm
três pastas resultantes de fu-
sões.

O Ministério da Justiça
incorporou a pasta de Segu-
rança Pública e a secretaria do
Ministério do Trabalho que
cuidava dos registros sindi-
cais. O Ministério da Cidada-
nia reuniu as antigas pastas de
Desenvolvimento Social, Cul-
tura e Esporte. O Ministério
do Desenvolvimento Regional
nasceu da junção dos antigos
ministérios das Cidades e da
Integração Nacional.

Restaurante
O Braseiro A melhor Comida a

Quilo da Região

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

*Pratos Deliciosos *Massas *Churrascos
*Saladas *Sucos e Sobremesas
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Faculdade Regional de Filosofia
Ciências e Letras de Candeias BARÃO

EMPREENDIMENTOS
A Barão Empreendimentos é um grupo de
empresas  admi-
nistrado pelo ex-
periente empresá-
rio Walfrido
Barão
Melo
Teixeira, que
atua em Candeias
e em toda região
nos mais diversos
setores da econo-
mia.
Está presente na
Construção Civil, no setor de
Terraplanagem, no ramo de Hotelaria e
na locação de máquinas e equipamentos
pesados.
São mais de 40 anos de bons serviços
prestados no estado da Bahia.

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

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

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - MASSAS - TINTAS
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONECÇÕES

FERRAGENS EM GERAL

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

Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

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

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

  Convênio

PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

#Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes
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População de Candeias ganha novas ambulâncias,
UTI móvel e carros para transporte de pacientes

Com o objetivo de desenvolver
ainda mais a saúde do muni-
cípio, a Prefeitura de Candei-
as, entregou no último dia 22
de fevereiro, a UTI Móvel e
mais nove veículos novinhos
para atender a população.
Além dos recursos liberados
pelo Ministério da Saúde, a
Prefeitura investiu mais de
450 mil para a aquisição dos
veículos.

A UTI móvel, uma das
mais equipadas e modernas
do Brasil, foi adquirida com
recursos próprios e custou aos
cofres públicos R$ 291 mil. O
veículo, equipado com desfi-
brilador, aparelho de oxigê-
nio, equipamentos para dar
suporte a pacientes em esta-
do crítico, será utilizado para
remoção de pacientes em caso
de risco de morte.

Além da UTI, foram entre-
gues aos candeenses mais cin-

co ambulâncias, três veículos
Sprinter, para serem utiliza-
das no Tratamento Fora do
Domicilio (FTD) e uma ambu-
lância do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência –
SAMU. Das cinco ambulânci-
as, duas foram compradas
com verba do município e teve
um custo total de R$ 162,8
mil.

Para o vereador, Gil Soa-
res, esta conquista é de gran-
de relevância para o municí-
pio, uma vez que vai facilitar
a vida dos que precisarem dos
serviços. “Fico muito feliz com
estas aquisições, pois esta é
mais uma ação para o desen-
volvimento da saúde no mu-
nicípio. Espero que a popula-
ção não precise utilizar, mas
se precisar vai ter equipamen-
tos de qualidade”, disse Gil.

A vereadora Rita Loira fa-
lou da satisfação em está co-

laborando com a Prefeitura
para o desenvolvimento do
município. “Depois de 18
anos, agora tenho visto de
fato, o desenvolvimento do
nosso município”, comentou.

Com um discurso inflama-
do, o vereador Silvio Correia,
falou do desserviço de alguns
pares em está fazendo oposi-
ção ao desenvolvimento de
Candeias nas redes sociais.
“Fazer oposição no Facebook
é fácil, agora, ter a capacida-
de de desenvolver Candeias é
difícil. Nunca vi tanto avanço
em nosso município como es-
tou vendo agora”, desabafou.

O vereador Adailton Sales,
aproveitou este momento de
glória para a saúde e lembrou
do Gabinete Odontológico
instalado no PSF do Bairro do
Santo Antônio, e da ambulân-
cia que foi direcionada para o
distrito, adquiridos por meio

de Emenda Parlamentar do
Deputado Federal, Márcio
Marinho.

A vereadora Alcione Cica,
como os companheiros da
Casa Legislativa, demostrou a
felicidade em ver os novos
equipamentos adquiridos pelo
executivo e comemorou mais
esta ação em benefício de Can-
deias.

Emocionada, a secretária
de Saúde licenciada, Soraia
Cabral, falou do sonho reali-
zado na aquisição dessas am-
bulâncias, no desenvolvimen-
to da saúde de Candeias e
agradeceu, na pessoa do vere-
ador, Adailton Sales a ajuda
do deputado Marcio Marinho
e, em especial, ao deputado
Federal Cacá Leão pela parce-
ria constante. “Se temos a Po-
liclínica e muitos avanços na
saúde, eu agradeço imensa-
mente ao deputado Cacá Leão,
pois nos deu R$ 6 milhões, o
que possibilitou toda essa
transformação na saúde. Es-
tou muito emocionada e fe-
liz!”, comemorou Soraia.

No uso da palavra, Cacá
Leão agradeceu a Candeias e
reiterou o apoio ao município.
“Candeias pode contar com
meu apoio total; continuarei
fazendo muito por este muni-
cípio. Tenham certeza que
esta UTI Móvel adquirida pela
Prefeitura é melhor do que
muitos hospitais que tem por
ai”, disse e completou infor-
mando que o governador, Rui
Costa, virá a Candeias para
entregar as obras do governo
realizadas no município.

“É um momento de agra-
decer a Deus por estes equipa-

mentos, pois sem ele nada dis-
so seria possível”. Estas foram
as primeiras palavras do pre-
feito, Pitagoras Ibiapina, antes
de mostrar a felicidade em ver
aqueles equipamentos, adqui-
ridos pela Prefeitura, com re-
cursos próprios e verbas fede-
rais, que vão beneficiar cente-
nas de pessoas. “Estou muito
feliz em ver o desenvolvimen-
to de nossa cidade; em ver o
quanto Candeias mudou e
vem mudando. Só na saúde
nos últimos dois anos tive-
mos: a instalação da Policlíni-
ca; o Centro Médico Luiz Via-
na com Emergência Pediátri-
ca e Adulto separadas; a Far-
mácia Básica 24h, a primeira
do Brasil, a compra de equi-
pamentos do Hospital Ouro
Negro que eram alugados, a
entrega da UTI móvel e mais
9 veículos novinhos e muitas
outras grandes ações que de
fato mudaram a cara da saú-
de”, finalizou.

O evento contou com a
presença dos vereadores, Gil

Soares, Rita Loira, Adailton
Sales, Alcione Cica, Silvio Cor-
reia; Niltinho, deputado esta-
dual; Cacá Leão, deputado fe-
deral, além dos secretários:
Carlos Ibiapina, Serviços Pú-
blicos; Junior CCA, Emprego
e Renda; Ana Paula Soares,
Indústria e Comércio; Mari-
valda Silva, Cultura; Robson
Santana, Planejamento e De-
senvolvimento Urbano e Ha-
bitação; Joelma Aneide, De-
senvolvimento Social; Wa-
shington Campos, Adminis-
tração; Cassio Vinicius, Edu-
cação; Edmilson Bispo (Nini-
nho), Trânsito e Transportes;
Francisco Fialho, Obras; Ivan
Palma, chefe de Gabinete e
Soraia Cabral, Saúde.

Após a cerimônia de entre-
ga, os veículos saíram em car-
reata pelas ruas da cidade e
onde passava os moradores
aplaudiam e agradeciam os
novos equipamentos para cui-
dar da saúde do candeense.

A nova frota da Secretaria da Saúde foi exibida ao público na praça Dr. Gualberto

Por Edcarla Teles

A UTI Móvel, adquirida pela Prefeitura de Candeias é
o que existe de mais moderno no Brasil

Manguezal
do Caípe, em
São Francisco
do Conde,
recebeu
mutirão de
limpeza
Em parceria com a Prefeitura
de São Francisco do Conde, a
Fundação Vovó do Mangue
realizou um Mutirão de Lim-
peza no Manguezal do Caípe,
no último dia 27 de fevereiro. 
O “Faxinaço” é uma iniciativa
do Projeto CO2 Manguezal
que reúne técnicos, voluntári-
os e moradores da comunida-
de da região na preservação e
manutenção da área de man-
guezal, com objetivo de prote-
ger o ecossistema, devido à
importância socioeconômica
no fornecimento de alimentos
e renda à população que vive
dos recursos de animais e ve-
getais dele extraídos.

O manguezal está perma-
nentemente ameaçado pelo
acúmulo de lixo, que varia de
sacos plásticos e garrafas pet
a objetos maiores como pneus
e até mesmo partes de geladei-
ras e fogões.

A Fundação Vovó do Man-
gue informou que todo lixo co-
letado foi separado e descar-
tado em local adequado.

A ação é uma realização da
Fundação Vovó do Mangue,
com apoio de Prefeitura de
São Francisco do Conde, atra-
vés da Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Pes-
ca – SEMAP e da Secretaria de
Serviços, Conservação e Or-
dem Pública – SESCOP.

Fonte: SECOM/PMSFC

Ford promove Workshops de
customização para 400 estudantes

de escolas municipais de Camaçari
Orientar as crianças e adoles-
centes de escolas públicas de
Camaçari a customizar roupas
que não usam mais, de manei-
ra criativa e prazerosa, é o ob-
jetivo dos workshops que serão
realizados como parte do Pro-
jeto Mochilas Ecossustentáveis,
uma parceria da Ford com o
Projeto Axé. Cerca de 400 alu-
nos de dez escolas municipais
do Ensino Fundamental I e
II participarão das atividades
entre os dias 11 e 15 de feve-
reiro, com o apoio da Secreta-
ria Municipal de Educação.

Os monitores, jovens inte-
grantes do Projeto Axé que
estão estudando Moda e Artes
Visuais, vão ensinar aos par-
ticipantes o processo de cus-
tomização, que envolve várias
técnicas manuais com toques
de criatividade. Eles apren-
dem técnicas de pintura, bor-
dado, apliques e colagem para
transformar em novas peças
as roupas que não usavam
mais.

“A ideia é mostrar aos alu-
nos que eles podem reciclar
roupas que já não têm mais
encanto para eles com criati-
vidade, de maneira econômi-
ca e respeitando o meio ambi-

ente”, ressalta Marcos Candi-
do, coordenador de Arteduca-
ção do Projeto Axé. Essa é a
quinta edição deste projeto,
que já atendeu cerca de 2.000
estudantes até agora.

Costureiras
As oficinas realizadas nas

escolas integram o Projeto Mo-
chilas Ecossustentáveis – inici-
ativa da Ford com o Projeto
Axé – que teve início em 2014,
e incluiu a capacitação de um
grupo de mulheres interessa-
das em aprender a arte da cos-
tura. Nos últimos cinco anos,

a Ford distribuiu 50 mil mo-
chilas sustentáveis para crian-
ças de famílias de baixa renda
que estudam em escolas pú-
blicas de Camaçari. As mulhe-
res receberam treinamento
para costurar e produzir as
mochilas, feitas com tecidos
reciclados dos uniformes usa-
dos por empregados da Ford.
O curso deu às costureiras a
oportunidade de aprender
uma atividade com o potenci-
al de ganharem renda extra.

“Além do aspecto social da
parceria da Ford com o Proje-
to Axé, a iniciativa promoveu
a conservação ambiental, in-
centivando a reciclagem de
materiais, uma vez que as
mochilas foram produzidas a
partir do reaproveitamento de
uniformes”, afirma Roberta
Madke, gerente de Relações
Corporativas e Responsabili-
dade Social da Ford.

A parceria da Ford com o
Projeto Axé é realizada por
meio do Ford Fund, braço fi-
lantrópico da empresa que
apoia iniciativas e instituições
que ampliem as oportunida-
des para aqueles que vivem
nas comunidades onde a com-
panhia atua.

Rua Santo Antônio - Esquina com a Rua Treze de Maio -
CentroFones: (71) 3601-2089 / 988761871 / Candeias-Ba.

Georgem Moreira da Silva CRC 152010- BA

ABERTURA DE EMPRESA
ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL & PESSOAL

“Deveres e Direitos de
Cidadãos Ecumênicos “
são tema de Fórum
Infantil na LBV

Acesse:
www.jornalocandeeiro.com.br

No último dia 30 de março,
milhares de crianças partici-
param da abertura do 17º Fó-
rum Internacional dos Solda-
dinhos de Deus, da LBV, que
ocorrerá em todo o Brasil e em
diversos países, sob o tema
“Nossos Deveres e Direitos de
Cidadãos Ecumênicos”. A te-
mática faz parte de uma série
de reflexões a ser promovida
pela Legião da Boa Vontade ao
longo de 2019 e início de
2020.

O fórum é protagonizado
por crianças e consiste em ati-
vidades como rodas de con-
versa, debates, dinâmicas, jo-
gos, apresentações teatrais,
coreográficas e musicais, pai-
néis temáticos e mostras cul-
turais. Tudo isso, permeado
pelo slogan “Todo dia é Dia da
Criança”, título de importan-
te artigo do diretor-presiden-
te da LBV, José de Paiva Net-
to, criador do fórum e que, na
ocasião, transmitirá uma
mensagem fraterna e ecumê-
nica dirigida ao coração das
crianças e ao de suas famílias.

As atividades da 17ª edição
do Fórum vão ocorrer nos
Centros Comunitários de As-
sistência Social e nas escolas
da LBV, bem como nas Aulas
de Moral Ecumênica (AMEs)
realizadas nas Igrejas Ecumê-
nicas da Religião de Deus, do
Cristo e do Espírito Santo, en-
tidade parceira na realização
do encontro.

Na Bahia, as atividades co-
meçam a partir desta quarta-

feira (20), das 8 às 16 horas,
nos Centros Comunitários de
Assistência Social da LBV, nas
cidades de:

– Salvador (Av. Porto dos
Mastros, 19 – Ribeira | (71)
3312-0555

– Lauro de Freitas (Av.
Theócrito Batista, s/n, lote 47
– Itinga | (71) 3288-6149

– Itabuna (Avenida Bionor
Rebouças, 135 – Caixa
D´Água | (73) 3212-6242

Sobre o evento
Com o objetivo de promover
o protagonismo infantojuve-
nil, o educador Paiva Netto
lançou o Fórum Internacional
dos Soldadinhos de Deus, da
LBV, como carinhosamente
são chamadas as crianças na
Instituição. A iniciativa visa
mobilizar a garotada a utilizar
a criatividade, a aprender e a
refletir sobre temas atuais da
sociedade incluindo nas ações
a vivência de valores espiritu-
ais, éticos e ecumênicos. Ao
criar este espaço para as cri-
anças ele declarou: “O pensa-
mento delas é uma reflexão
que nos dá perspectiva de um
mundo melhor. Vocês possu-
em força diante de Deus. Vão
ter a oportunidade de mani-
festar-se (...), porque preci-
sam aprender a se defender
(com Amor e inteligência, ali-
cerçados na Espiritualidade
Ecumênica)”.
Outras informações podem
ser obtidas pelo site
boavontade.com.
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Os melhores
preços da cidade

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

Em ambiente de muita ale-
gria, com a participação da
Banda Marcial da Escola 14 de
agosto, a Prefeitura de Can-
deias inaugurou no último dia
10 de fevereiro, o Ginásio Po-
liesportivo José Reginaldo
Melo, localizado no distrito de
Caroba, às margens da BA
522.

O novo equipamento es-
portivo tem espaço coberto
com área construída de mais
de 800m², equipado com ba-
nheiros, arquibancada e qua-
dra poliesportiva com
815,5m². O ginásio recebeu o
torneio de inauguração com a
presença de 8 times: Resenha,
Paz, CRB, Renascer, da Caro-
ba e os times visitantes Napo-
li, Dois Toques e Fundação Dr.
Jesus (Menino Jesus) e LSB
(Boca da Mata). 

O secretário de Esportes,
Antônio Gilson (Bobó), ressal-
tou que o ginásio coberto será
um espaço adequado para a
prática de esportes, bem como
atividades recreativas. “Hoje
graças aos esforços do prefei-
to Dr. Pitagoras, dos funcioná-

rios públicos e também da co-
munidade, estamos inaugu-
rando este equipamento, um
passo muito importante para
incentivar a prática de espor-
tes”, pontuou. O secretário
também falou da importância
do Sr. José Reginaldo para a
comunidade de Caroba. “As
pessoas de coração bom têm
que ser sempre lembradas”,
ressaltou Bobó.

O empresário e ex-verea-
dor Roberto Melo disse que
toda a família se sente feliz e
honrada pela homenagem ao
pai, destacando momentos da
trajetória de José Reginaldo e
lembrando da forte ligação
que o homenageado tinha com
os moradores do Distrito de
Caroba. “Meu pai se preocu-
pava com esta comunidade e
por conta disso doou muitos
terrenos para a comunidade,
um deles foi o terreno da Es-
cola Municipal Gisella Tygel”,
disse Melo.

Para a moradora do Distri-
to, Márcia Cerqueira, a entre-
ga do Ginásio Poliesportivo é
muito importante. “Agora as
crianças terão um espaço para
praticar esporte, um local que
oferecerá práticas esportivas
para preencher o tempo dos
nossos filhos”, salientou Már-
cia.

Com muita alegria, a vere-
adora Rosana de Bobó falou
do ganho da população com a
entrega do ginásio. “Tenho
certeza que este equipamento
será motivo de muito orgulho
para a comunidade, que ago-
ra tem um espaço coberto e

adequado para a prática de
esporte”, pontuou.

O Prefeito, Dr. Pitagoras
Ibiapina, falou que este é um
dia de alegria e satisfação,
lembrando do compromisso
com a Caroba e falou da ne-
cessidade de superar desafios
diários para assegurar a reali-
zação de obras aguardadas
pela comunidade, na cidade e
nos distritos. “A atual gestão
se empenha dia-a-dia para re-
alizar ações para o desenvol-
vimento da cidade. Estamos
pavimentando ruas, revitali-
zando praças, prédios públi-
cos, construindo prédios e
também finalizando obras em
prol da população candeenses.
Tenho certeza que com a en-
trega deste equipamento va-
mos construir sonhos e ocu-
par a cabeça dos nossos jo-
vens”, comemorou Pitagoras.

Após a Cerimônia de inau-
guração o prefeito, juntamen-
te com o secretário de espor-

te, vereadora Rosana e os fi-
lhos do homenageado, Miguel
Melo e o ex-vereador Roberto
Melo, seguiram até a frente do
ginásio para descerrarem a
placa inaugural. Logo depois
o secretário de Esporte e o
prefeito deram o pontapé ini-
cial para o início do torneio.

Participaram do evento os
secretários, Antônio Gilson
(Bobó), Esporte; Ivan Palma,
Chefe de Gabinete; Francisco
Fialho, Obras; Camilo Pinto,
Finanças; Jarinho Silva, Go-
verno; Ana Paula Soares, In-
dústria e Comércio; Cassio Vi-
nicius, Educação; Junior CCA,
Emprego e Renda; Robson
Santana, Planejamento e De-
senvolvimento Urbano e Inte-
rino de Habitação; Marivalda
Silva, Cultura; Washington
Campos, Administração; Car-
los Ibiapina Júnior, Serviços
Públicos, além dos vereado-
res, Rosana de Bobó e Gil So-
ares.

Comunidade do distrito da Caroba ganha
um moderno ginásio poliesportivo

O secretário de Esportes,
Antônio Gilson (Bobó)

O Ginásio da Caroba foi construído em convênio
entre  o Ministério do Esporte e a Prefeitura

VENHA CONHECER

Prefeitura de Candeias inaugurou
a nova orla da bela Caboto

A nova orla de Caboto total-
mente requalificada, foi entre-
gue a comunidade do distrito
no último dia 2 de fevereiro,
destacando ainda mais a be-
leza do local que é um dos
pontos turísticos mais visita-
dos da região. O local ganhou
faixas-guia para deficientes
visuais, quiosques com acen-
tos de madeira em formato
rústico, além de reforço na ilu-
minação, para candeenses e
turistas desfrutarem com co-
modidade e segurança as be-
lezas naturais do distrito.

Na oportunidade, o prefei-
to Pitágoras Ibiapina disse que

é de suma importância a am-
pliação de mais espaços públi-
cos no município. “Um dos
objetivos de nossa gestão é
aumentar os espaços de inte-
gração e devolver ao cidadão
candeense o orgulho pela sua
cidade. E com Caboto não se-
ria diferente, visto a grande
importância e potencial turís-
tico deste local tão querido
por todos”, enfatizou o gestor.

O belo distrito de Caboto,
um dos pontos turísticos de
Candeias, fica às margens da
Baia de Todos-os-Santos e é
onde fica o museu Wanderlei
de Araújo Pinho.

A bela Cabto ficou ainda mais bonita com as obras

A deputada Fabíola Mansur
(PSB) reagiu ao projeto de
autoria do senador Ângelo
Coronel (PSD) que propõe
acabar com a lei que assegu-
ra 30% de candidaturas fe-
mininas nas eleições.

Para Fabíola, essa inicia-
tiva representa um verdadei-
ro retrocesso para a demo-
cracia brasileira e atinge em

cheio uma importante con-
quista das mulheres.

A deputada faz um apelo
para que o senador retire o
projeto de tramitação no
Congresso. “A política ainda
é um ambiente majoritaria-
mente masculino e nós te-
mos feito a diferença. E é
graças a essa lei que estabe-
lece um percentual que esta-
mos ampliando nossos espa-
ços no Congresso, nas As-
sembleias Legislativas e Câ-
maras Municipais. Vamos
organizar um movimento,
vamos pegar assinaturas das
parlamentares baianas para
reivindicar que Coronel não
cometa esse equívoco. Se o
senador recuar, ele vai mar-
car ponto com a bancada fe-
minina, porque não é ne-
nhum demérito você reco-
nhecer um erro e consertá-
lo”, afirma Fabíola Mansur.

Fabíola pede que Coronel retire
projeto que acaba com
percentual feminino nas eleições 

A deputada Fabíola
Mansur (PSB) acha que o
projeto de Coronel é um
grande  retrocesso

Vereadores de São

Francisco do Conde

voltam ao Trabalho

A volta dos Trabalhos Legis-
lativos na Câmara Municipal
de São Francisco do Conde
aconteceu no último dia 19 de
fevereiro, com a presença de
Secretários Municipais, dos
vereadores e de representan-
tes da sociedade civil, além de
muitos populares.

Compuseram a solenidade,
o prefeito de São Francisco do
Conde, Evandro Almeida, o
vice-prefeito e secretário de
Governo, Carlos Alberto Bis-
po Cruz (Nem do Caípe), bem
como o presidente da Casa Le-
gislativa, o vereador Antônio
Santos Lopes (Pantera), além
dos edis Clebson da Silva (Mo-
riel), Venilson Souza Chaves
(Cravinho), Mário Nogueira,
João Carlos Costa Nunes (Jo-
inha), Luís Carlos Dantas
(Luís de Campinas), Robson
Gomes Portugal, Sônia Batis-
ta, José Reis dos Santos (Rei-
zinho), Edcarlos Almeida
(Pita de Gal) e Luís Alberto
Santana Cruz (Luís de Nem).

Nova idade de Artur

Um dos mais queridos e anti-
gos funcionários da Câmara
Municipal de Candeias, Artur
Bordoni (foto ao lado), come-
morou mais uma aniversário.
Segundo ele, são 28 anos de
Câmara e 47 de idade.

Câmara de Candeias aprova projeto de Lei que veda a
nomeação para cargos em comissão, de pessoas que
tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha

Na sessão ordinária dia 19 e
março, a Câmara Municipal
de Candeias aprovou o proje-
to de lei n° 008/2019, de au-
toria dos vereadores Adailton
Sales e Diego Maia, projeto
esse que veda a nomeação
para cargos em comissão, de
pessoas que tenham sido con-
denadas pela Lei Federal N°
11.340/06 (Lei Maria da Pe-
nha), no âmbito do município
de Candeias.  A proposta foi

aprovada pelos 14 vereadores
presentes na Casa no momen-
to da votação.

Para o vereador Diego
Maia, a importância desse
projeto vai além do fato de
evitar as agressões, mas sim
de educar toda a sociedade: “A
violência contra a mulher la-
mentavelmente perdura nos
diferentes grupos da socieda-
de como um flagelo generali-
zado. Como se fosse uma epi-

Diego Maia e Adailton Sales  são autores do Projeto

demia. Infelizmente com o
passar dos anos, a gente espe-
rava que essa violência contra
a mulher diminuísse, mas in-
felizmente nos noticiários da
imprensa e nas redes sociais,
cada dia que passa vem mais
relatos de violência domésti-
ca, contra a mulher, e é preci-
so dar um freio.”

Caso sancionada pelo o
Executivo, a Lei funcionará
nos seguintes casos: a pessoa
só será vedada a assumir o
cargo depois que o processo
sobre o mesmo for transitado
e julgado, ou seja, quando não
houver mais recurso. Vale res-
saltar também que a lei vai
perdurar até o cumprimento
da pena, já que no Brasil a le-
gislação proíbe haver qual-
quer tipo de pena perpétua.

Aprovado pelo plenário da
casa, o projeto foi encaminha-
do para a sanção do prefeito
Pitágoras Ibiapina.

Fontee Foto: Ascom/CMC Fontee Foto: Ascom/Dep. Fabíola

Acesse e Leia: jornalocandeeiro.com.br
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