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Sessão Solene na Câmara de Vereadores

comemorou o aniversário de Candeias
Foto:Jorge Bastos
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Com o auditório da Câmara
Municipal totalmente lotado,
a comunidade candeiense ao
lado das autoridades munici-
pais e estaduais, comemorou
no último dia 14 de Agosto, o
59º aniversário de emancipa-
ção política de Candeias,
numa sessão solene realizada
no Plenário Vereador Fran-
cisco Pedro de Oliveira.

O presidente da Casa, ve-
reador Fernando Calmon,
conduziu a sessão que mar-
cou a reabertura dos traba-
lhos legislativos para o segun-
do semestre. Dos dezessete
vereadores que compõem a
atual legislatura, dezesseis
compareceram à sessão sole-
ne. Além do presidente Fer-
nando Calmon (PSD), marca-
ram presença os vereadores
Sílvio Correia (PV), Arnaldo
Araújo (PSDB), Diego Maia
(PR), Val Enfermeiro (PROS),
Marivalda Silva (PT), Pastor
Adailton Sales (PRB), Ivan do
Prateado (PP), Rosana de
Bobó (PODEMOS), Gil Soa-
res (PTB), Licimeire Maga-
lhães (PTC), Rita Loura
(DEM), Edmilson Amaral
(Mica - SD)), Ronaldo Neves
(Nal da San Martin), (DEM)
Jorge da JM (PT do B) e Ir-
mão Gerson (DEM).

Também prestigiaram o
solenidade que marcou as co-

A Sessão Solene em homenagem aos 59 anos de Emancipação Política de Candeias teve uma grande participação da comunidade

memorações do aniversário
de Candeias, o prefeito Muni-
cipal, Pitágoras Ibiapina (PP);
a vice-prefeita, Márcia Gomes

(PSDB);o presidente da As-
sembleia Legislativa da Bahia,
deputado Ângelo Coronel
(PSD); os deputados federais

Paulo Magalhaes (PSD) e
Cláudio Cajado (DEM) e os
deputados estaduais Pastor
Sargento Isidório (PDT) e Bira

Coroa (PT), além do secretá-
rio estadual de Justiça, Direi-
tos Humanos e Desenvolvi-
mento Social, Carlos Martins.

Câmara ganha um monumento

em homenagem a Bíblia Sagrada

Fernando Calmon, presidente da Câmara, discursa na
inauguração do monumento em homenagem à Bíblia

O presidente da Câmara de
Vereadores de Candeias,
Fernando Calmon, atenden-
do a uma solicitação do ex-

Jorge Bastos

vereador Pastor Lima, que foi
aprovada por unanimidade na
legislatura passada, construiu
na entrada do plenário da

Casa Parlamentar, um monu-
mento em homenagem à Bí-
blia Sagrada. A inauguração
aconteceu no último dia 14 de
Agosto, logo após a sessão so-
lene que comemorou os 59
anos de emancipação política
de Candeias.

Na oportunidade, o ex-ve-
reador Pastor Lima agradeceu
ao presidente Fernando Cal-
mon pela concretização de um
sonho seu. “Estou muito agra-
decido ao presidente Calmon,
que mesmo com a minha não
reeleição, cumpriu o que nos
prometeu, construindo esse
monumento tão importante
para todos”, falou o ex-verea-
dor, que é pastor evangélico.

Prefeitura assina convênio com
Hospital Aristides Maltez

O prefeito Pitagoras Ibiapina e e diretor HAM, Dr.
Aristiudes Maltez Filho, assinam o convênio entre a
prefeitura e a Liga Baiana Contra o Câncer

A Prefeitura de Candeias as-
sinou, no último dia 17 de
agosto, um convênio com a
Liga Baiana Contra o Câncer,
que administra o Hospital
Aristides Maltez (HAM),
para repasse de aportes fi-
nanceiros mensais, com ob-
jetivo de colaborar com a
manutenção da entidade que
é referência nacional no tra-
tamento contra o câncer.

O município de Candeias,
está entre os que mais usam
os serviços prestados pelo
Hospital Aristides Maltez,
por isso, nada mais justo do
que a Prefeitura contribuir
com a instituição, uma das
mais importantes do Brasil.

A festa foi muito bonita, no
entanto, Candeias continua
enfrentando vários problemas
estruturais.
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Jesus, o Mestre do ensino, no ensino, como Mestre
Quando cito em minhas palestras
e escritos os educadores, procuro
dirigir-me não apenas aos heroicos
profissionais dessa vocação, aos
que realmente merecem essa defe-
rência, contudo, àqueles que rece-
bem de Deus (todos nós) a missão
de encaminhar pela estrada corre-
ta as futuras gerações. E tantas ve-
zes – a História está repleta de
exemplos – as lições cotidianas
adquiridas nos bancos escolares da
existência também preparam o alu-
no para enfrentar os desafios de
uma sociedade que chega aos
estertores da postura suicida em re-
lação ao meio ambiente.

Da Dialética da Boa Vontade

Ainda quanto aos percalços, em
pleno terceiro milênio, que os do-
centes devem diariamente sobre-
pujar para viver com dignidade,
veio-me à lembrança um trecho de
um livro meu, Reflexões e Pensa-
mentos — Dialética da Boa Vonta-
de (1987), na época da dicotomia
comunismo-capitalismo, em que,
já naquele período, alertava: Na
realidade, falta tratamento digno

Mulheres Cidadãs

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

O futuro do mundo
depende essencial-
mente da atenção e
da magnanimidade
de suas mulheres.
Temos extraordiná-
rios exemplos delas

em todos os países, desde as mais
destacadas às mais simples, a co-
meçar pela mais singela das mães.
Aqui exalto, por oportuno, a gran-
deza da doceira de Goiás, no vasto
interior do Brasil, e exímia
poetisa Cora Coralina (1889-
1985). Tendo apenas instrução pri-
mária, ela publicou seu primeiro
livro aos 75 anos de idade. Disse a
saudosa Cora: ”Feliz aquele que
transfere o que sabe e aprende o
que ensina”.

É o talento do povo bem instru-
ído e espiritualizado que transfor-
ma miséria em riqueza! A fortuna
de um país situa-se, antes de tudo,
no coração solidário e na consciên-
cia esclarecida de sua gente. É ne-
les que se encontra a capacidade
criadora. É assim em todas as na-
ções.

Há muito levantara-
se Benjamin Franklin (1706-1790)
para dizer: “A verdadeira sabedo-
ria consiste em promover o bem-
estar da Humanidade”.

Há muito que aprender com
o próximo

Conforme afirmei, em 1981, ao
jornalista italiano radicado no
Brasil Paulo Rappoccio Pari-
si (1921-2016) e reproduzi
em Globalização do Amor Frater-
no*², nunca como agora se fez tão
indispensável unir os esforços na

luta contra a fome e pela conser-
vação da vida no planeta. É impe-
rioso aproveitar o empenho de to-
dos, ecologistas e seus detratores,
assim como trabalhadores, empre-
sários, o pessoal da mídia (escrita,
falada e televisionada, e, agora, eu
incluo a internet), sindicalistas,
políticos, militares, advogados, ci-
entistas, religiosos, céticos, ateus,
filósofos, sociólogos, antropólogos,
artistas, esportistas, professores,
médicos, estudantes ou não (bem
que gostaríamos que todos se en-
contrassem nos bancos escolares),
donas de casa, chefes de família,
barbeiros, manicures, taxistas, var-
redores de rua e demais segmen-
tos da sociedade.

A primeira mulher a ir ao espa-
ço (1963), a cosmonauta
russa Valentina Tereshkova, resu-
miu numa frase que muito tem a
ver com a gravidade do que esta-
mos enfrentando ante o problema
do aquecimento global: ”Uma vez
que você já esteve no espaço, po-
derá apreciar quão pequena e frá-
gil a Terra é”.

O assunto tornou-se dramático,
e suas perspectivas, trágicas. Pelos
mesmos motivos, urge o fortaleci-
mento de um ecumenismo que su-
pere barreiras, aplaque ódios, pro-
mova a troca de experiências que
instigue a criatividade global, cor-
roborando o valor da cooperação
sócio-humanitária das parcerias,
como, por exemplo, nas coopera-
tivas populares em que as mulhe-
res têm forte
desempenho, destacado o fato de
que são frontalmente contra o des-
perdício. Há muito que aprender

uns com os outros. O roteiro diver-
so comprovadamente é o da violên-
cia, da brutalidade, das guerras,
que invadiram lares por todo o
orbe. Alziro Zarur (1914-1979),
saudoso fundador da Legião da
Boa Vontade, enfatizava que as
batalhas pelo Bem exigem
denodo. Simone de Beauvo-
ir (1908-1986), escritora, filósofa e
feminista francesa, acertou ao
destacar: ”Todo êxito envolve uma
abdicação”.

Resumindo: cada vez que su-
plantarmos arrogância e precon-
ceito, existirá sempre o que absor-
ver de justo e bom dos componen-
tes desta ampla “Arca de Noé”, que
é o mundo globalizado de hoje. Daí
preconizarmos a união de todos
pelo bem de todos, porquanto
compartilhamos uma única mora-
da, a Terra. Os abusos de seus ha-
bitantes vêm exigindo providência
imperativa: ou integra ou desinte-
gra (...), razão por que devemos
trabalhar estrategicamente em
parcerias que promovam prospe-
ridade efetiva para as massas po-
pulares.

* Globalização do Amor Frater-
no — Publicação dirigida pela Le-
gião da Boa Vontade aos chefes de
Estado, alto comissariado, setor
privado e sociedade civil de mais
de 100 países, reunidos pela ONU
no High-Level Segment 2007, do
Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas (Ecosoc), no qual a
LBV possui status consultivo geral.
O evento se deu no Palais des Na-
tions, escritório central da organi-
zação, em Genebra (Suíça), de 2 a
5 de julho daquele ano.

aos professores, que são órfãos de
um sistema econômico desumano,
que vigora em várias regiões do pla-
neta. Para argumentar, podemos
dizer que — onde lhes são permiti-
das melhores condições materiais
— lhes é negado o direito de pen-
sar, sentir e — onde não lhes é ve-
dada a ação do raciocínio — não
lhes é concedido sobreviver decen-
temente...

Linha educacional ecumênica

Por isso, ao longo dessas déca-
das, no Rádio, na TV, na imprensa
e na internet, venho apresentando
conceitos que pautam a linha edu-
cacional ecumênica das escolas da
Legião da Boa Vontade (LBV).

A Pedagogia de Deus, antevista
pelo saudoso fundador da Legião
da Boa Vontade, Alziro

Zarur (1914-1979), da qual fazem
parte a Pedagogia do Cidadão
Ecumênico e a do Afeto, marca da
LBV desde o seu surgimento
(1950), visa à construção da cria-
tura livre, pelo Amor, pela Verda-
de e pela Justiça Divinos. Conso-
ante o Senhor da Paz, está singula-

rizada no ”Amai-vos como Eu vos
amei. Somente assim podereis ser
reconhecidos como meus
discípulos” (sentimento) e
no ”Conhecereis a Verdade [de
Deus], e a Verdade [de Deus] vos
libertará” (razão). Evangelho,
segundo João, 13:34 e 35, e 8:32.
Por que Pedagogia do Afeto? Por-
que a estabilidade do mundo come-
ça no coração da criança.

A Pedagogia de Deus
significa Jesus, o Mestre do Ensi-
no, no ensino, como Mestre.

Ora, da mesma maneira que,
para sobreviver, precisamos do pão
de trigo, necessitamos do pão es-
piritual, o que desceu do Céu, o
pábulo da liberdade plena, o ali-
mento da Vida Eterna para todos
aqueles que Nele confiam, pois O
respeitam (Boa Nova, nos relatos
de João, 6:22 a 59).

O papel do professor

É inegável e indiscutível a
importância do professor
na formação do ser huma-
no, principalmente por-
que sem esse profissional
nenhuma outra profissão

poderia ser exercida. Porém, infeliz-
mente, essa é uma atividade pouco
reconhecida e valorizada no Brasil,
situação bastante evidente a partir
dos escassos recursos e medíocres
salários concedidos a esses atores
educacionais.

Todavia, frente a esses entraves,
o mínimo que um professor pode fa-
zer é não esquecer que seu principal
objetivo é ajudar os discentes a en-
tenderem que a mudança desse ce-
nário de injustiças, vulnerabilidades
e corrupções que assola a população
brasileira só será possível a partir da
educação. É imprescindível, portan-
to, que os docentes questionem e re-
analisem constantemente suas prá-
ticas, a fim de que elas não se tor-
nem engessadas e reforcem o que
estamos reconhecendo como proble-
ma.

Cabem aqui então algumas pro-
vocações: qual o verdadeiro papel do

docente? Estão deixando que os re-
sultados quantitativos (como a nota)
sobressaiam aos qualitativos (como
o aprendizado)? Buscam provocar
seus discentes na construção de um
conhecimento mútuo, ou estão vi-
sando um autoprotagonismo em sala
de aula? Almejam uma relação hori-
zontal ou uma verticalização a par-
tir do “suposto saber”, enquadrando
os alunos como indivíduos passivos,
reforçando as convicções dominan-
tes que impera? Querem que eles
aperfeiçoem suas criticidades ou que
sejam meros reprodutores de con-
teúdos?

Quem exerce o valioso papel de
professor está prestando um serviço
à comunidade local, e à sociedade em
geral. No entanto, não se pode esque-
cer que o papel da educação não é
apenas o de transmitir conhecimen-
to; mais que isso: enquanto atores da
esfera educacional é imprescindível
superar o patamar de práticas deca-
dentes ou repletas de concepções fe-
éricas para atuações mais concretas

e realistas, que também devem fazem
parte das estratégias de ensino. Ser
cônscio desse compromisso profissi-
onal também requer provocar os dis-
centes nas aulas com o escopo de
permitir reflexões sobre o mundo a
partir de outras óticas, ajudando-os
a enxergarem nas entrelinhas e além
do que nos é aparente.

Assim, apesar do caos educacio-
nal que vivemos, as intervenções e
provocações em sala de aula sempre
serão as melhores ferramentas que
teremos como possibilidade de um
mundo melhor. Para isso é impres-
cindível que os professores enten-
dam que mais importante que os tí-
tulos acadêmicos adquiridos são as
possibilidades de rever ininterrupta-
mente suas atuações em sala de aula
e se elas estão ressoando no prota-
gonismo e autonomia dos discentes.
Ações como essas são indispensáveis
se quisermos, de fato, diminuir o hi-
ato avassalador que existe entre a
educação que temos e a que verda-
deiramente queremos.

Prestigiado
O presidente da Câmara Municipal de Candeias, vereador Fernando Cal-
mon, demonstrou na sessão solene comemorativa ao aniversário de eman-
cipação política do município, que goza de muito prestígio junto à cúpula
do seu partido, o PSD. A prova disso foram as presenças do presidente da
Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Coronel e do deputado
Federal Paulo Magalhães.

Além deles, estiveram prestigiando o presidente da Casa, os deputados
estaduais, Bira Coroa (PT) e Pastor Sargento Isidório (Avante) e, também,
o deputado federal Cláudio Cajado (DEM) e o secretário Carlos Martins,
titular da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvi-
mento Social, que é filho de Candeias.

Todos parabenizaram a população de Candeias pela bonita festa de ani-
versário e fizeram questão de colocarem os seus mandatos à disposição
das autoridades candeenses. Empolgado, o presidente da Assembleia Le-
gislativa, Ângelo Coronel, chegou a dizer que Fernando Calmon seria o
próximo o próximo prefeito do município, retribuindo a gentileza do pre-
sidente da Câmara, que o anunciou como o futuro governador Bahia.

Homenageado
O ex-vereador Cassimiro Correia, o camponês, como é tratado carinhosa-
mente por seus amigos e correligionários, recebeu uma linda homenagem
do seu filho, o vereador Sílvio Correia, que além de entregar o Título de
Cidadão candeense ao pai, fez um rápido de discurso, mostrando as quali-
dades do ex-vereador.

Visivelmente emocionado, Sílvio Correia disse que o velho camponês
foi um dos vereadores mais respeitados da história da Câmara Municipal
de Candeias, sendo considerado um político incorruptível, mesmo exer-
cendo vários mandatos naquela Casa, onde fez oposição serrada a alguns
prefeitos que administraram o município.

No final das suas palavras, o vereador Sílvio Correia disse que exerceria
o seu mandato com a mesma dignidade de Casimiro. “Não vou lhe decep-
cionar Cassimiro, nem ao senhor, nem ao povo de Candeias. Podem ter
certeza disso!”, bradou.

Amiga Ju não será Secretária
Diante dos boatos gerados na cidade nos últimos dias, dando conta de que
a ex-prefeita Amiga Ju, assumiria a Secretaria de Desenvolvimento Social
da administração do prefeito Pitagoras Ibiapina, o professor Edson Ra-
mos, marido da ex-prefeita, foi categórico ao ser questionado pela coluna:
“jamais a Amiga Jú assumiria uma Secretaria nessa administração, nosso
projeto político é para 2020, ela será candidata a Vereadora”, pontuou o
professor Edson Ramos, acrescentando que ainda não sabem em qual pa-
lanque vão subir, “ainda está muito cedo para tomarmos uma decisão, só
sabemos que a Amiga Jú vai disputar uma cadeira na Câmara Municipal”
completou Ramos.

Ausência
Chamou a atenção dos políticos presentes à sessão solene, a ausência do
deputado federal Cacá Leão (PP), afinal de contas ele foi o candidato do
prefeito Pitagoras Ibiapina (PP) e também é representante de Candeias no
Congresso Nacional. Ninguém da assessoria do prefeito quis comentar a
ausência do parlamentar.

Nos bastidores, dizem que Cacá Leão não veio temendo ser mal recebi-
do pela galera de oposição.

Roubou a cena
Como sempre, o deputado estadual Pastor Sargento Isidorio chamou os
holofotes para si. Impecavelmente vestido com o seu uniforme da Polícia
Militar e portando a Bíblia Sagrada, o parlamentar usou a Tribuna para
homenagear o aniversário de Candeias. Fez que questão de dizer, mais uma
vez, que é empregado do povo.

Carlos Martins
O secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Car-
los Martins, que é pré-candidato a deputado federal, parabenizou a popu-
lação de Candeias e disse que a administração de Dr. Pitágoras tem recebi-
do o apoio da sua Secretaria.

Organização
Estão de parabéns os funcionários da Câmara Municipal, principalmente
os assessores diretos do presidente Fernando Calmon, pela organização
da bonita solenidade em homenagem ao aniversário de Candeias.

Bate boca
Um momento lamentável da sessão solene foi quando uma jovem que es-
tava na plateia protestou contra o deputado federal Paulo Magalhães, que
estava recebendo o título de cidadão candeense. O parlamentar retrucou
dizendo que ele é o deputado que mais conseguiu recursos para serem apli-
cados no município.
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XI Conferência Municipal
de Assistência Social de
São Francisco do Conde
Será realizada em São Fran-
cisco do Conde, a XI Confe-
rência Municipal de Assistên-
cia Social, cujo tema é “Garan-
tia de Direitos no Fortaleci-
mento do SUAS”. O evento
ocorrerá no dia 16 de agosto,
na Câmara de Vereadores, das
08h às 16h, com o objetivo de
analisar, propor e deliberar,
com base na avaliação local, as
diretrizes para gestão e finan-
ciamento do Sistema Único de
Assistência Social, reconhe-

Comunidade candeiense celebra 59
anos de emancipação da cidade em
sessão solene na Câmara Mucicipal

SOLENIDADE A programação, que marcou a reabertura dos trabalhos legislativos no se-

gundo semestre, foi conduzida pelo vereador e presidente da Casa, Fernando Calmon (PSD)

Com a presença expressiva da
comunidade candeiense, de
autoridades locais e do esta-
do da Bahia, a Câmara Muni-
cipal de Candeias celebrou,
nesta segunda-feira (14), a
passagem dos 59 anos de
emancipação política da cida-
de durante uma sessão solene
no Plenário Francisco Pedro
de Oliveira. A programação,
que marcou a reabertura dos
trabalhos legislativos do se-
gundo semestre, foi conduzi-
da pelo vereador e presidente
da Casa, Fernando Calmon
(PSD).

Os festejos cívicos no mu-
nicípio começaram às 5 horas
da manhã com alvorada, has-
teamento das bandeiras na
Praça Dr. Gualberto, às 8 ho-
ras, seguido de missa solene
na Igreja Matriz de Nossa Se-
nhora das Candeias.

Para o pároco da Paróquia
Nossa Senhora das Candeias,
Frei Jorge Luís Soares, a fes-
tividade aponta uma expres-
são de crescimento, de matu-
ridade na história do municí-
pio, mas ponderou que a oca-
sião requer também “discerni-
mento daquilo que precisa ser
pensado como prioridade, que
é a angústia e a necessidade
que o povo manifesta. Porque
os que estão em posição de
governo têm que ter essa sen-
sibilidade de escutar os ansei-
os do povo e se esforçar para
realizar”.

O presidente da Câmara de Candeias, Fernando
Calmon e o presidente da Assembleia Legislativa da
Bahia, Ângelo Coronel, se divertem durante a sessão

O vereador Val Enfermeiro entrega o Título de Cida-
dão candeense ao também vereador Arnaldo Araújo

O deputado Paulo Magalhães é homenageado por
Fernando Calmon e Ângelo Coronel

O ex-vereador Cassimiro Correia recebe o Título de

Cidadão candeense do filho, o vereador Silvio Correia

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Bahia
(Alba), deputado Angelo Co-
ronel (PSD), parabenizou o
povo candeiense e salientou a
importância cultural e econô-
mica da cidade no cenário de
desenvolvimento da Bahia.
Em seu discurso, ele destacou
a organização administrativa
da atual gestão da Câmara e
reforçou o compromisso de
atuar por mais recursos esta-
duais para o município.

Também participaram da
sessão solene o prefeito de
Candeias Pitágoras Ibiapina
(PP), a vice-prefeita Márcia
Gomes (PSDB), os deputados
federais Paulo Magalhães
(PSD) e Claudio Cajado
(DEM), os deputados estadu-
ais Bira Coroa (PT) e Pastor
Sargento Isidório (Avante), o
secretário estadual de Justiça,
Direitos Humanos e Desen-
volvimento Social (SJDHDS),
Carlos Martins, secretários
municipais, vereadores e ex-
vereadores de cidades da Re-
gião Metropolitana de Salva-
dor, além de lideranças religi-
osas.

Homenagens e Honrarias
Além do resgate histórico

das ações que levaram à
emancipação, a Câmara ho-
menageou – com a entrega do
Título de Cidadão de Candei-
as – três agentes políticos que
prestam relevantes serviços à

cidade: o deputado federal
Paulo Magalhães (PSD), o
empresário e vereador Arnal-
do Araújo (PSDB) e o ex-ve-
reador Cassimiro Correia.

O vereador e empresário
Arnaldo Araújo recebeu a
honraria das mãos do verea-
dor Val Enfermeiro (PMN).
Arnaldo é natural de São Se-
bastião do Passé, mas desde a
década de 1990 fixou residên-
cia em Candeias, onde tam-
bém realiza trabalho social.

Ex-vereador de Candeias
por quatro vezes (1983 a 1988,
1993 a 1996, 2001 a 2004 e em
2012 como suplente pelo pe-
ríodo de seis meses), Cassimi-
ro Correia, natural de Mara-
gogipe, foi homenageado por
um dos seus seis filhos, o ve-
reador Silvio Correia (PV),

cebeu a honraria das mãos do
presidente da Casa, vereador
Fernando Calmon (PSD).
“Esse é o retrato do meu tra-
balho e vou continuar a lutar
por Candeias”, exclamou Ma-
galhães.

Entre as homenagens,
houve ainda apresentação de
corais formados por crianças,
adultos e idosos de um proje-
to social-musical desenvolvi-
do pela Secretaria Municipal
de Cultura, sob a regência da
professora de música Neide
Santos.

História
A emancipação política de

Candeias se deu em 14 de
agosto de 1958, desmembran-
do-se de Salvador por decreto
do governador Antônio Balbi-

que destacou a lisura do pai,
como homem sério nos atos
legislativos. “Não vou enver-
gonhar seu nome”, declarou
Silvio Correia enquanto entre-
gava a placa.

A Câmara também reco-
nheceu a atuação histórica do
deputado federal Paulo Maga-
lhães (PSD), que é natural de
Salvador, no envio de recursos
federais por meio de emendas
parlamentares para realização
de obras em Candeias. Ele re-

no. A Câmara de Vereadores
só foi instalada em 7 de abril
de 1959, quando houve a elei-
ção da primeira mesa direto-
ra da Casa.

A cidade começou sua ati-
vidade industrial nos enge-
nhos de cana de açúcar, pas-
sando pela prospecção e refi-
no de petróleo até a implan-
tação da usina de biodiesel,
uma das primeiras do Brasil.

Fonte e Fotos:

Ascom/CMC

cendo a co-responsabilidade
de cada ente federado.

A conferência municipal
antecederá a 11º Conferência
Nacional de Assistência Soci-
al, a ser realizada em Brasília,
no Distrito Federal, do dia 05
a 08 de dezembro de 2017. A
realização da mesma é por
determinação do Ministério
do Desenvolvimento Social e
Agrário (MDSA), em conjun-
to com o Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS).

Prefeito Dr. Pitagoras visita
bairros e distritos da cidade
O Prefeito, Dr. Pitagoras, es-
teve no último dia 03 de agos-
to, visitando escolas, PSFs e
ruas, juntamente com secretá-
rios, vereadores e populares,
para anunciar reformas e in-
tervenções que serão feitas
nas localidades.
Na ocasião o grupo visitou a
Escola Dr. Gualberto Dantas
Fontes e PSF do distrito de
Canta Galo; A escola e estra-
das vicinais da Pindoba; A es-
cola Tercia Borges, no Bairro

do Ouro Negro; As estradas
vicinais do Massuim, além de
ruas do Bairro Santa Clara.

Para o prefeito, é um com-
promisso voltar a essas loca-
lidades para noticiar os servi-
ços que serão feitos pela pre-
feitura. “Sei das necessidades
destas comunidades e é por
isso que venho pessoalmente,
informar a população os ser-
viços feitos nas ruas, escolas e
unidades de saúde”, pontuou
Pitagoras.

Vândalos destroem lixeiras
no centro da cidade
No último dia 15 de agosto, a
população de Candeias cons-
tatou atos de vandalismo nas
papeleiras-lixeiras instaladas
no centro da cidade. De acor-
do com o secretário Munici-
pal de Serviços Públicos, fo-
ram contabilizadas 100
papeleiras destruídas que
deixou o prejuízo de 5 mil re-
ais. O prejuízo reflete signifi-
cativamente nos cofres públi-
cos. A Prefeitura fará boletim
de ocorrência e a polícia será
acionada para que o respon-
sável pelos danos seja iden-
tificado e punido.

As lixeiras que foram ins-
taladas no inicio deste mês
têm o proposito de armaze-
nar lixos como: garrafas plás-
ticas e de vidros, papel e sa-
colas plásticas e pequenas

embalagens. Com os danos e
impactos ambientais que a
destruição das lixeiras tra-
zem a prefeitura pede o apoio
da população para que aju-
dem a cuidar das papeleiras
que ainda restam, pois as
mesmas foram adquiridas
com o dinheiro do povo.

O Prefeito, Dr. Pitagoras
considera o fato como ato iso-
lado. “A população
candeense quer o melhor
para nossa cidade e tem o
hábito de cuidar, por isso
peço que continuem cuidan-
do do nosso patrimônio. Caso
vejam alguém chutando, ate-
ando fogo ou até mesmo que-
brando com o uso de ferra-
mentas, liguem imediata-
mente para Polícia Militar no
190”, comentou Pitagoras.

O BraseiroRestaurante
A Melhor comida a Quilo da Região
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Ampliação da CLIMA

No ano do seu aniversário, a CLIMA está sendo
ampliada para melhor atender à sua clientela

No ano em que está comple-
tando 40 anos de bons servi-
ços prestados à Candeias e re-
gião, a Clínica Maria Albano
está ampliando as suas insta-
lações, para atender ainda
melhor a sua clientela, ofere-
cendo os melhores serviços
médicos da região, uma preo-
cupação constante dos seus
diretores, funcionários e qua-
dro clínico.

De acordo com o médico
ginecologista e obstetra,
Amâncio Nascimento, dire-
tor-administrativo da CLIMA,
a ampliação da clínica tem o
objetivo de proporcionar à sua
imensa clientela a mesma
qualidade dos serviços com
muito mais conforto, tanto

para os profissionais médicos,
quanto para os seus pacientes.
“O nosso objetivo sempre foi
prestar um serviço médico de
alta qualidade, baseado nos
princípios que norteiam a nos-
sa profissão. Nesses 40 anos
de funcionamento, a CLIMA
sempre pautou pela excelên-
cia no atendimento médico e
laboratorial. Vamos continu-
ar assim, levando para toda a
população de Candeias e re-
gião um serviço médico de alta
qualidade, com muito profis-
sionalismo e humanidade”,
pontuou o Dr. Amâncio.

As novas instalações da
Clínica Maria Albano deverão
estar à disposição dos seus cli-
ente dentro em breve.
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(in) Segurança Pública é debatida na
Câmara de Vereadores de Candeias

Uma Audiências Pública rea-
lizada na Câmara Municipal
de Candeias no último dia 29
de agosto, reuniu diversas au-
toridades de Segurança Públi-
ca que atuam em Candeias e
na Bahia, para debater ações
e estratégias visando reduzir
a criminalidade no município,
que tem cerca de 90 mil habi-
tantes e faz parte da Região
Metropolitana de Salvador. A
cidade abriga a 10ª CIPM –
Companhia Independente da
Polícia Militar e a 20ª Delega-
cia Territorial.

Dezesseis dos dezeessete
vereadores participaram da

audiência, que teve a presen-
ça do coordenador de Policia-
mento da Região Metropolita-
na, delegado Omar Leal; do
comandante do Batalhão de
Policiamento da Região Me-
tropolitana, coronel Luziel
Andrade; do comandante da
10ª CIPM, major Paulo César
Nunes; do delegado titular da
20ª DT, Marcos Laranjeiras;
do representante da superin-
tendência da Polícia Rodovi-
ária Federal, Marcelo Carva-
lho; da delegada Maria das
Graças; do presidente do Con-
selho Comunitário Municipal
de Segurança Pública, Rogério

Amorim; da presidente da
CDL, Ana Paula Cordeiro, de
secretários municipais, repre-
sentantes do Conselho Tutelar
de Candeias e populares.

Proposta pelo vereador
Arnaldo Araújo (PSDB), a Au-
diência Pública foi aprovada
por unanimidade pelos Vere-
adores e teve o objetivo de es-
clarecer e tirar dúvidas da so-
ciedade civil, além de cobrar
das autoridades da Seguran-
ça Pública do Estado, medidas
capazes de amenizar os graves
problemas causados à popula-
ção pela insegurança vivida
pelos moradores de Candeias,

onde os números são alar-
mantes. Apenas de maio a ju-
lho deste ano, a 20ª Delega-
cia Territorial registrou em
Candeias, entre assaltos e fur-
tos diversos, mais de 600
ocorrências.

Todos os discursos segui-
ram a mesma linha: a preocu-
pação no combate à violência
e à criminalidade em Candei-
as e Região Metropolitana,
que crescem a cada ano, e co-
brança aos órgãos e entidades
do Estado, responsáveis pela
Segurança Pública da Bahia.

Contrariando a sensação
de insegurança que toma con-
ta da população, os represen-
tantes das Polícias Civil e Mi-
litar apresentaram dados
mostrando a redução dos cri-
mes letais em Candeias e RMS
nos últimos 5 anos. De a acor-
do com esses números, houve
uma queda acentuada, princi-
palmente em 2015, quando a
média geral caiu cerca de 40%
na cidade. As autoridades fi-
zeram questão de lembrar que
o tráfico de drogas está dire-
tamente relacionado ao au-
mento assassinatos.

Ao final da audiência pú-
blica, foi elaborada uma Car-
ta Aberta de Candeias contra
a Violência com sugestões e
reivindicações dos vereadores
e da comunidade candeiense,
que será encaminhada ao go-
vernador Rui Costa, ao secre-
tário de Segurança Pública,
Maurício Teles Barbosa, e ao
comandante geral da Polícia
Militar, coronel Anselmo
Brandão.

O vereador Arnaldo Araújo (PSDB) foi opropositor da Audiência Pública

O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU),
de São Francisco do Conde,
completa em 2017, oito anos
de prestação de serviços no
município. E, para celebrar a
data tão significativa, no dia
29 de agosto, o órgão realizou
uma comemoração, em sua
própria base, localizada à Rua
Rodolfo Tourinho - Centro. A
programação incluiu diversas
atividades lúdicas e de
recreação.

SAMU de SFC
completa 8
anos de
atividades

Conferência Municipal de Saúde
de São Francisco do Conde

Aconteceu nos dias 24 e 25 de
agosto, no município de São
Francisco do Conde, a IV Con-
ferência Municipal de Saúde,
com o tema “Construindo
Rede de Cuidados: O Caminho
para uma Saúde Pública de
Qualidade”. No dia 24, a ação
foi realizada na Câmara Mu-
nicipal de Vereadores, e no dia
25, as palestras foram na UNI-
LAB (Universidade da Inte-
gração Internacional da Luso-
fonia Afro-Brasileira).

As conferências de Saúde
funcionam como fóruns de
deliberação e discussão de di-
retrizes para a saúde pública
para os próximos quatro anos.
O conjunto de instruções é
proposto pelos participantes
dos encontros, promovendo
ampla participação popular.

Esses encontros estimu-
lam a participação social e o

protagonismo do cidadão na
formulação de instruções que
guiarão a execução de políti-
cas públicas, conforme os an-
seios dos usuários. Portanto,
é de suma importância a par-
ticipação popular no processo.

As conferências são espa-
ços fundamentais para o con-
trole social, são espaços de ci-
dadania e de democracia. Já
as políticas públicas são resul-
tados das conferências, que
devem contemplar as reivindi-
cações da comunidade. Por
isso, é tão necessário que os
cidadãos participem efetiva-
mente desta ação, o que vai
resultar na melhoria da qua-
lidade de vida da população.

As pré-conferências acon-
teceram ao longo da semana
passada, nos dias 15, 17 e 18
de agosto.

Fonte: Secom/PMSFC

“Passe livre para pessoas com
deficiência” foi tema de palestra

No último dia 30 de agosto, a
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de
São Francisco do Conde, pro-
moveu uma palestra, na sede
do órgão, com o tema “Passe
livre para pessoas com defici-
ência”, ação que faz parte da
Semana Nacional da Pessoa
com Deficiência Intelectual e
Múltipla. A palestra foi medi-
ada por Luiz Antônio Almei-
da de Araújo, assessor da Su-
perintendência dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, da
Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento
Social do Estado da Bahia.

Iniciada em 21 de agosto e
com término proposto para o
dia 31, a iniciativa já realizou
entrega de agasalhos a famíli-
as carentes do município, ati-
vidade de panfletagem cha-
mando a atenção para as cau-
sas das pessoas com deficiên-
cia intelectual e múltipla, roda
de conversa sobre Práticas
Pedagógicas Inclusivas, entre
outras atividades. O tema cen-
tral abordado na Semana Na-
cional da Pessoa com Defici-
ência Intelectual e Múltipla
2017 foi “Pessoa com deficiên-
cia: direitos, necessidades e
realizações”.

2ª turma de Bacharelado em Humanidades
da UNILAB teve o ex-presidente Lula como
patrono em Colação de Grau

No último dia 16 de agosto, o
ex-presidente Luís Inácio Lula
da Silva que estava em visita à
Bahia e, entre a agenda de
compromissos, esteve o que se
considera mais importante
para a segunda turma de Ba-
charelado em Humanidades
(BHU), da Universidade In-
ternacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB),
Campus dos Malês – São
Francisco do Conde (BA), que
foi o de sua participação,
como patrono, na Colação de
Grau dos 68 formandos do
curso.

A cerimônia acadêmica
aconteceu na Câmara de Ve-
readores do município, que

fica 67 km distante da capital
baiana, às 18:30h. Antes des-
te compromisso, Lula foi ho-
menageado em Cruz das Al-
mas, onde participou do Fes-
tival de Juventude daquela ci-
dade.

Esta será a segunda vez
que o ex-presidente Lula fará
uma visita a São Francisco do
Conde. Em maio de 2014,
acompanhado do então gover-
nador Jaques Wagner, Lula
participou do ato de inaugu-
ração do campus da UNILAB
no município e da entrega do
Conjunto Habitacional João
Carlos Silva Falcão, localizado
no bairro da Baixa Fria – obra
construída por meio do pro-

grama municipal “Sonho
Meu, Minha Casa de Verda-
de”.

UNILAB
A UNILAB é uma institui-

ção federal de educação supe-
rior que tem como missão ins-
titucional formar pessoas para
contribuir com a integração
entre o Brasil e os demais pa-
íses da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa
(CPLP): Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçam-
bique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste. A pro-
posta também é promover o
desenvolvimento regional e o
intercâmbio cultural, científi-
co e educacional.

Metade das vagas de seus
cursos de graduação é desti-
nada a brasileiros e a outra
metade para estrangeiros.
Além da perspectiva da Coo-
peração Internacional Solidá-
ria Sul-Sul, à época, a UNI-
LAB esteve alinhada com a
política de interiorização do
Ensino Superior do Ministério
da Educação do Brasil, o que
motivou a instalação de seus
campi no interior do Ceará e
da Bahia.

Fonte: ASCOM/UNILAB

Foto: Ricardo Stuckert

Fazenda Engenho D’Água, em
SFC, inaugura acomodações

Luigi Baricelli, Cléo Pires e Luiza
Possi brilham em evento da Ford

Recife foi o palco escolhido
pela Ford para o lançamento
do Novo EcoSport. O utilitá-
rio esportivo criado no Brasil,
que inaugurou a categoria de
SUVs compactos com seu lan-

O novo Ford EcoSport foi
apresentado ao público em
grande  festa no Recife

No último dia 14 de setembro,
a Fazenda Engenho D’Água,
localizada em São Francisco
do Conde, irá inaugurar suas
acomodações. Entre elas, três
apartamentos boutiques com
duas suítes, cada. Além do di-
ferencial sobre o tipo de hos-
pedagem, o lançamento dos
apartamentos teve a presença
de alguns dos pilotos que dis-
putaram a corrida do Campe-
onato de Velocidade na Terra,
no Circuito Lelo Bala – Autó-
dromo Internacional da
Bahia, também localizado no
município franciscano. A pro-
va do Campeonato de Veloci-
dade na Terra ocorreu nos
dias 15, 16 e 17 de setembro.

A Fazenda Engenho
D’Água

Localizada em São Fran-
cisco do Conde-BA, Brasil, no
bairro de Monte Recôncavo, a
Fazenda Engenho D’Água per-
tenceu durante mais de 200
anos à família Bulcão, origem
dos três barões de São Fran-
cisco.

Gaspar de Faria Bulcão ad-
quiriu as terras por compra e
dote de sua mulher, Guiomar
da Costa. Em 1655, tornou-se
proprietário também da Fa-
zenda Água Boa, vizinha ao
engenho São José, a qual já
possuía, e o mesmo foi sepul-
tado na capela da fazenda.

Ainda no século XVII, a
propriedade passa por suces-

são ao filho de Faria Bulcão,
Baltasar, e, desde 1718, a seus
filhos, os padres Gaspar e Ma-
tias, e a José da Costa Bulcão,
propriedade esta na qual resi-
diram três barões que recebe-
ram e hospedaram personali-
dades internacionais.

Na década de 1720, o her-
deiro de José da Costa Bulcão,
também chamado Baltasar da
Costa Bulcão, passa por sua
vez o engenho a seu filho, que
seria o primeiro barão de São
Francisco, Joaquim Inácio de
Siqueira Bulcão. Este, casado
com Joaquina Maurícia de
São Miguel e Aragão, era ca-
valeiro da Ordem de Cristo e
dono também do engenho
Muribeca.

Ao falecer, o Barão, em
1829, o Engenho D’Água pas-
sa a pertencer ao seu filho pri-
mogênito, José de Araújo de
Aragão Bulcão, segundo barão
de São Francisco, participan-
te ativo das campanhas pela
Independência da Bahia, que

se casou com Ana Rita Caval-
cante de Albuquerque.

O sexto filho do casal, An-
tônio de Araújo de Aragão
Bulcão, herdaria o engenho,
por morte do pai em 1865, e
seria o terceiro barão de São
Francisco. Figura de prestígio
na Bahia, foi juiz na província,
senador estadual e presiden-
te das províncias de Sergipe e
Bahia. Casou-se por duas ve-
zes, ambas com filhas do ba-
rão de Rio das Contas, 2°,
Maria Clara e Maria José Mo-
niz Viana.

Em 1911, os filhos do ter-
ceiro barão de São Francisco
venderam o engenho a Emídio
de Sá Ribeiro, cuja filha, Juli-
eta Ribeiro Porciúncula, tor-
nou-se, em 1959, a única dona
da propriedade, por compra
das partes de seus irmãos. Em
1985, a Srª. Julieta Ribeiro
Porciúncula vende a proprie-
dade ao Sr. Levton Franco
Veloso que, por sua morte, em
1997, passa a fazenda para a
viúva, Srª. Maria José Guima-
rães Veloso, que, por sua vez,
em 2002, vende o imóvel a
Mário Augusto Nascimento
Ribeiro, sobrinho-neto do
Egº. Emídio de Sá Ribeiro, re-
tornando, nesta data, o imó-
vel à família Ribeiro. O propri-
etário atual promove a maior
obra de restauração desenvol-
vida na fazenda, pois a mes-
ma se encontrava com as suas
edificações históricas bastan-
te danificadas, concluindo a
restauração da casa sede do
engenho em 2009.

Ã sede da fazenda se transforma em pousada

Quartos aconchegantes são oferecidos aos hóspedes

Texto: Mônica França / Fotos: SECOM/PMSFC / Fonte: www.fazendaolhosdagua.com.br

Ex-presidente Lula comemora com aluno da UNILAB

çamento em 2003, causou
burburinho no Salão do Auto-
móvel de Buenos Aires no mês
passado. Ele chega ao Brasil
em agosto e, para celebrar a
novidade, a Ford reuniu uma
turma boa em um jantar ex-
clusivo. Em um clima para lá
de animado, os atores Luigi
Baricelli e Cléo Pires coman-
daram o evento, interagindo
com os convidados e apresen-
tando em detalhes o novo car-
ro. Fechando o encontro com
chave de ouro, a cantora Lui-
za Possi encantou os presen-
tes com sua forte presença de
palco e carisma.
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População de Candeias
recebe obras no dia do
aniversário da cidade

Após a sessão solene que mar-
cou as comemorações pelo 59º
aniversário de emancipação de
Candeias, o Prefeito Pitágoras
Ibiapina e sua comitiva segui-
ram para as ruas da cidade para
entregar os presentes à popu-
lação de Candeias. Foram inau-
guradas uma Policlínica, a Clí-
nica da Mulher, um Centro de
Reabilitação, a Casa de Imuni-
zação e Vacinas e uma Clínica
Veterinária.

O primeiro presente entre-
gue a comunidade foi a Policlí-
nica, uma clínica com padrão
que não deve nada as particu-
lares, situada no bairro do Ma-

A Policlínica foi uma obras entregues pelo prefeito

lembá, com ambiente total-
mente climatizado, recepções
com cadeiras confortáveis, ba-
nheiro com acessibilidade, 14
consultórios bem equipados,
alguns com banheiro, e mais de
20 especialidades, tais quais
Pediatria, Audiometria, Orto-
pedia, otorrinolaringologia.

Logo depois foi a vez da Rua
do Passé receber a Clínica da
Mulher que, como a Policlíni-
ca, está muito bem equipada,
com Sala de Ultrassonografia,
Ginecologia/Obstetrícia, Mas-
tologia. O Bairro da Pitanga foi
presenteado com o Centro de
Reabilitação para adultos e cri-

anças. O centro vai oferecer aos
munícipes  fisioterapia, pilates,
RPG e muito mais.

Em seguida foi inaugurada
a Casa de Imunização, com re-
cepção informatizada, banhei-
ro com acessibilidade, sala de
vacinação ampla e um ambien-
te, com temperatura adequada,
para armazenar as vacinas. No
mesmo local foi inaugurado a

CAMAÇARI

Prefeito Antônio Elinaldo lança candidatura
de José Tude para deputado estadual

Secult e Sedas apresentam
reivindicações à Secretaria Estadual

de Políticas para as Mulheres 
No último dia 8 de agosto, as
equipes da Secretaria de Cul-
tura e Turismo – SECULT e da
Secretaria de Desenvolvimen-
to e Assistência Social - SE-
DAS participaram de reunião
com a Secretária Estadual de
Políticas para as Mulheres,
Julieta Palmeira. O propósito
do encontro, além de firmar a
relação com o Governo do Es-
tado da Bahia, foi de alinhar
as políticas e discutir mecanis-
mos para viabilização de pro-
gramas, projetos e ações que
possam beneficiar o Municí-
pio de Candeias.

Na ocasião, se fizeram pre-
sente: O Secretário de Cultu-
ra e Turismo, Cassio Vinícius,
acompanhado da Assessora
Especial, Fernanda Rocha, da
Chefe de Divisão de Projetos
Culturais, Crislane Leal e, da
Secretária de Gabinete, Julia-
na Ventura. Já a equipe da
Assistência contou com a par-
ticipação de Joelma Aneide
Costa, titular da SEDAS; a as-
sessora Tatiana Santos; Glória
Santos, coordenadora do
NAM – Núcleo de Apoio à
mulher, e Helenilda Rocha,
Assistente Social do NAM.

Oficinas de
Percussão em
Caípe de Cima e
de violão em
Caípe de Baixo

Uma Oficina de Percussão
gratuita foi oferecida no
bairro do Caípe de Cima, em
São Francisco do Conde, no
último dia 09 de agosto. Cer-
ca de 30 alunos foram bene-
ficiados com a oficina minis-
trada pelo professor Geraldo
Amâncio Carvalho, na Esco-
la Maria Lúcia Alves.

 Já no bairro do Caípe de
Baixo, foi realizada uma
Oficina de Violão nos dias
08, 09, 10 e 11 de agosto,
com a instrução da Filar-
mônica Lira 30 de Março,
no Colégio Estadual Ana
Junqueira Ayres Tourinho
– CEAJAT.

A ação faz parte do Pro-
jeto Circuito Municipal de
Cultura – Cultura em Movi-
mento, da Prefeitura de São
Francisco do Conde, através
da Secretaria Municipal de
Cultura – SECULT. As Ofici-
nas de Percussão e Violão ofe-
recidas pela prefeitura, tem
como o objetivo proporcionar
aos alunos a vivência com a
cultura, a música e os diver-
sos ritmos.

No dia 22 de julho passado, a
coordenação da Juventude
Estadual do Democratas rea-
lizou um encontro em Cama-
çari, onde o prefeito Elinaldo
lançou a candidatura de Tude
para deputado estadual.

Ainda falta mais de um ano
para as próximas eleições,
mas as movimentações políti-
cas visando o pleito de 2018
já começaram.

Estiveram presentes o pre-
feito do município Antonio
Elinaldo; o vice prefeito José

Tude; o presidente estadual
do DEM e deputado federal
José Carlos Aleluia; o ex-de-
putado estadual Heraldo Ro-
cha, presidente da legenda em
Salvador, além de secretários
e vereadores do partido em
Camaçari, Salvador e de ou-
tros municípios da região me-
tropolitana.

Durante o evento, o presi-
dente estadual da Juventude
do Democratas Lucas More-
no, anunciou o apoio da
JDEM no município à pré can-

didatura à deputado estadual
do vice prefeito Tude que é do
PMDB.

Durante sua fala, o prefei-
to Elinaldo declarou oficial-
mente o apoio, e ainda pediu
que Aleluia que preside a le-
genda demista no estado, que
garanta a Tude o número
25123, o mesmo que o agora
prefeito Elinaldo usou, quan-
do foi candidato em 2014 à
deputado estadual.

O pedido do prefeito  pro-
vocou risos, pois foi também
uma forma de convidar Tude
para seu partido, já que Tude
além de filiado, é vice presi-
dente Executiva Municipal do
PMDB de Camaçari.

Tude agradeceu o apoio
recebido, e disse que lançará
mão de sua experiência como
deputado estadual, federal,
prefeito e presidente da União
das Prefeituras da Bahia, para
representar Camaçari mais
uma vez na Assembléia Legis-
lativa, dando voz ao município
e defendendo os interesses da
população de Camaçari e ou-
tras cidades da região metro-
politana de Salvador.

Sobre o convite para Tude
ir para o democratas, o presi-
dente do PMDB de Camaçari,
Oswaldo Marcolino, que tam-

bém é Ouvidor Geral do Mu-
nicípio, demonstrou tranqui-
lidade. “Tude é um grande
quadro. O maior do nosso par-
tido em Camaçari. É claro que
quero que ele seja candidato e
eleito deputado estadual pelo
nosso partido.

Mas o respeito como líder
político e como amigos que
somos. Eu e minha família o
apoiamos a mais de 30 anos. 
Desde sua primeira candida-
tura à prefeito em 1985. E essa
decisão de ficar ou não no par-
tido só será tomada no próxi-
mo ano, dependendo de diver-
sos fatores políticos e conjun-
turais municipais, estaduais e
federais.

Mas adianto que qualquer
que seja a decisão de Tude,
terá meu total apoio. Vamos
unir esforços para que Tude
além de ter uma grande vota-
ção, saia eleito com os votos
de Camaçari.

Essa grande votação vai
aumentar a importância da
nossa representação na As-
sembléia Legislativa e vai cre-
denciar Tude como uma lide-
rança regional.

Camaçari só tem a ganhar
com a eleição de  Tude como
deputado estadual”, concluiu
Oswaldinho.

PMDB de Tude e DEM de ACM Neto e Elinaldo vão
marchar unidos nas próximas eleições

Clínica Veterinária, que concre-
tiza o sonho de quem tem bi-
chos de estimação, ação que
preza pela prevenção e é o me-
lhor remédio para cuidar da
saúde pública.

Ainda este mês será inaugu-
rada a Emergência Pediátrica
24 horas, PSF da estação Leste,
dentre outras obras.

Fonte e Foto: Ascom/PMC

Dentre os projetos, progra-
mas e ações solicitados pela
Secult e Sedas para serem im-
plantados no Município, des-
tacam-se:

Respeita As Minas – cam-
panha de combate à violência
contra as mulheres; Fala Me-
nina – projeto voltado para
jovens negras, que visa deba-
ter temas relacionados ao em-
poderamento feminino;

Ciranda Rural – projeto
que visa o empoderamento de
mulheres em áreas rurais;
Outubro Rosa – campanha
que busca discutir questões
referentes à saúde da mulher;
Assessoria técnica para im-

plantação do CRAM – Centro
de Referência de Atendimen-
to à Mulher; A necessidade de
funcionamento da DEAM –
Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher por
24h, principalmente nos finais
de semana, devido aos altos
índices de ocorrências; Im-
plantação da Ronda Maria da
Penha – que busca prevenir e
reprimir a violência contra as
mulheres; Formação, capaci-
tação e palestras em diferen-
tes espaços do Município, que
visem debater a cultura ma-
chista, a questão da violência,
da discriminalidade e do femi-
nicídio.

Cadastramento de táxis acontece

em São Francisco do Conde

A Superintendência de Trânsi-
to e Transportes (STT), da Pre-
feitura de São Francisco do
Conde – órgão ligado à Secre-
taria Municipal de Serviços,
Conservação e Ordem Pública
(SESCOP) – convoca os permis-
sionários autônomos e permis-
sionários pessoa jurídica de ser-
viço de táxis a realizarem o ca-
dastramento anual, referente ao
exercício 2017. O período vai de
04 de setembro a 03 de outu-
bro. O atendimento acontece de
segunda a sexta-feira, no horá-
rio de 08:30h às 12h, na STT,
situada à Rua Rodolfo Touri-
nho, nº 58, Centro.

No ato do cadastramento é
necessário apresentar os se-
guintes documentos: Docu-
mento de identificação pessoal
(RG, CPF e CNH na categoria de
acordo com o veículo); Docu-
mentação de identificação do
veículo (CRV, CRVL indicando
que o veículo possui, no máxi-
mo, seis anos de fabricação);
Documento que comprove que
o veículo está emplacado e re-
gistrado no município de São
Francisco do Conde, na catego-
ria Aluguel; Certidão de entida-
de representativa da categoria
com sede em São Francisco do
Conde; Certidão negativa de
débitos com impostos e taxas
municipais (ISS e/ou IPTU);
Certidão negativa de antece-
dentes criminais; Apresentar

atestado médico de sanidade
mental e física emitido, no má-
ximo, 60 dias por profissional
estabelecido em São Francisco
do Conde; Comprovante de re-
sidência em São Francisco do
Conde emitido, no máximo, 30
dias; CGA – Cadastro Geral de
Atividade; Comprovar ser pro-
fissional autônomo cadastrado
na SEFAZ; Comprovar regula-
rização junto ao INSS, como
contribuinte individual; Com-
provar qualificação em curso de
direção defensiva, primeiros
socorros, legislação de trânsito,
cidadania e meio ambiente, re-
lações interpessoais e outros,
regulamentado pelo Conselho
Nacional de Trânsito órgão ges-
tor por, no máximo, dois anos;
Comprovar, por meio de decla-
ração, não ser servidor público
em atividade, em qualquer es-
fera; Comprovar não estar ca-
dastrado como preposto em ou-
tro serviço de transporte; Apre-
sentar apólice de seguro quita-
da contra riscos, no valor míni-
mo de R$ 10 mil, para o condu-
tor do veículo e para os passa-
geiros, sem prejuízo da cober-
tura do seguro obrigatório,
DPVAT, conforme a Lei Fede-
ral nº 6.194, de dezembro de
1974; Os táxis deverão ter, obri-
gatoriamente, a cor branca ou
prata; Portar, obrigatoriamen-
te, o extintor de incêndio veicu-
lar.

Candeias oferece curso gratuito
para qualificar Mototaxistas

A Prefeitura Municipal, em
parceria com a Escola Pública
do Departamento Estadual de
Trânsito da Bahia (EPTRAN/
BA), está promovendo o cur-
so gratuito de capacitação
para mototaxistas.  O curso
 terá 35 alunos por turma, será
ministrado pela Escola Públi-
ca de Trânsito (EPTRAN),
com carga horária total de 30
horas e será iníciado no dia 04
de setembro. As aulas serão
ministradas na Rangers Insti-
tuto de Ensino em Segurança
Privada.

De acordo com o Secretá-
rio Municipal de Trânsito e
Transportes, Washington
Campos, esta é a primeira das
cinco turmas que serão forma-
das, dando aos mototaxistas a
oportunidade de adquirir o
curso de capacitação de forma
gratuita, através da parceria
entre Prefeitura e a
EPTRAN. ”O curso custa em
torno de R$ 500,00 e conse-
guimos trazer para o municí- Fonte: Ascom/PMC

pio sem nenhum custo”,  ex-
plica Washington.

Para se escrever o motota-
xista deve se dirigir à Secreta-
ria Municipal de Trânsito e
Transportes (SMTT), munido
de cópias do RG, CPF, com-
provante de residência (últi-
mos três meses), retirar laudo
na CIRETRAN/RETRAN ou
SAC, alteração de dados ca-
dastrais no valor de R$ 66,00
ou renovação no valor de R$
141,00. A SMTT está situada
na Rua Niterói, nº40, Pitan-
ga,

Os pré-requisitos para fa-
zer parte do curso são: Idade
21 anos; Saber ler e escrever;
Habilitado na
categoria A, com mais de dois
anos e não estar cumprindo
suspensão ou cassação do di-
reito de dirigir.

As aulas serão ministradas
no Instituto Rangers, localiza-
do na Rua Niterói, nº 21, Pi-
tanga.

Fonte: Ascom/

Secult/PMSFC

VOARTEAR I acontece nas

escolas de Ensino Fundamental

II de São Francisco do Conde

A primeira experiência do
VOARTEAR I, a mostra de
atividades do projeto VOAR-
TE, aconteceu nas unidades
escolares do Ensino Funda-
mental I e encantou a comu-
nidade franciscana. No últi-
mo dia 22 de setembro, foi a
vez dos estudantes do Ensi-
no Fundamental II apresen-
tarem os resultados da pri-
meira etapa do projeto. Toda
a comunidade franciscana foi
convidada a participar desse
momento de integração atra-
vés da arte.

O Voartear I tem como
principais linguagens artísti-
cas norteadoras, o Teatro e as
Artes Visuais. Esse segundo
momento, voltado para o En-
sino Fundamental II, ocorreu
no Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento do Saber –
CEAS, com atividades nos
três turnos; no Centro Edu-
cacional Claudionor Batista
pela tarde; no Instituto Mu-
nicipal Luiz Viana Neto –
IMLVN nos turnos matutino
e noturno; e, na Escola Mu-
nicipal Joaquim Alves Cruz
Rios, com atividades pela
manhã e à tarde.

No CEAS, as atividades fo-
ram o resultado de adapta-
ções da obra Vidas Secas, do
escritor Graciliano Ramos; já
no Claudionor Batista, a obra
A menina que pegou a ser-
pente, de Ives Pinguilly, teve
uma versão teatral, além de
outros desdobramentos; no
Instituto, a obra escolhida foi
O Auto da Compadecida, de
Ariano Suassuna; quanto  à
Cruz Rios, ao invés de um li-
vro, foi o Samba Chula, Patri-
mônio Imaterial da Humani-
dade, o norteador das ativi-
dades.

Sobre o VOARTE
O VOARTE - Nas Asas

da Arte Educação é um
projeto desenvolvido pela co-
ordenação de Arte-Educação
da Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC, cujo ob-
jetivo principal é desenvolver
a leitura, através da utilização
de recursos e metodologias
das linguagens artísticas, em
diálogo com as demais áreas
integrantes do Currículo da
Rede Municipal de Ensino.

Os representantes de Candeias estiveram na SPM
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Odontomóvel já realizou cerca
de 2.000 procedimentos
Os alunos do Colégio Profes-
sor Dásio José de Souza, que
foram os primeiros contem-
plados pela parceria entre a
montadora Ford, Secretaria
de Educação e Secretaria de
Saúde do município; com uma
unidade exclusiva do odonto-
móvel para atendimento bu-
cal, tem razões de sobra para
comemorar a marca de 2.105
procedimentos realizados só
no primeiro semestre.
É sabido por todos que proce-
dimentos odontológicos pos-
suem custos elevados, fora da
realidade da maioria das famí-
lias da região. Ter serviços
como: profilaxia, curetagem,
raspagem, aplicação de flúor,
restaurações, evidenciação de
placa bacteriana dentre ou-
tros, a disposição do alunado,
é um prato cheio quando o as-

Edição de Setembro de 2017 - Página 6

SEPLANDUR  lançou o

propgrama “A casa é sua”

A prefeitura Municipal de
Candeias, por meio da Secre-
taria de Habitação (SEHAB),
e da Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento Ur-
bano, (SEPLANDUR), está
desenvolvendo no âmbito do
Programa a casa é sua, a Re-
gularização Fundiária nas áre-
as doadas pela Sudic, localiza-
das nos distritos de Caroba,
Menino Jesus e Passagem dos
Teixeiras.

A regularização possibili-
tará conferir o titulo do imó-
vel ao residente e estabelecer
politicas sociais que garantam
sua permanência na área re-
gularizada visando garantir a
população de baixa renda, o
acesso a moradia digna e di-
reito fundamental nos termos
do artigo 6º da Constituição.

Para participar do Progra-
ma é preciso ter posse do imó-
vel; ocupar uma área de
250m²,  star situado em área

Secretário Robson Santana

urbana pertencente ao muni-
cípio, utilizar o terreno para
moradia, além de não ser pro-
prietário ou concessionário de
um outro imóvel urbano ou
rural.

O cadastramento do imó-
vel realizado por técnicos da
prefeitura teve inicio nesta
quarta-feira (12), nos distritos
de Caroba e Passagem dos Tei-
xeiras, e hoje no distrito de
Menino Jesus. Na visita o téc-
nico irá coletar toda docu-
mentação pessoal, caso não
possua a documentação no
momento da visita, o morador
poderá leva-la no prazo deter-
minado, ao ponto de apoio do
projeto na sua comunidade
das 8h às 14 horas. Na Caroba
na Escola 14 de agosto, em
Menino Jesus na Escola Con-
selheiro Luiz Viana e em Pas-
sagem dos Teixeiras na Esco-
la Padre Manoel da Nóbrega.

De acordo com o secretá-
rio de Planejamento e Desen-
volvimento Urbano, Robson
Santana, três distritos recebe-
rão as visitas. “Iniciamos por
Caroba,  Passagem dos Teixei-
ra e Menino Jesus. Vamos
promover a regularização fun-
diária e a entrega do título de
propriedade para os morado-
res. Nessa primeira fase fare-
mos uma quantidade entorno
de 2000 títulos e nossa meta
regular a grande maioria dos
distritos e avançar esse proje-
to para toda a cidade. Nossa
equipe está altamente prepa-
rada para sanar todas as dúvi

sunto é a necessidade e opor-
tunidade no acesso gratuito.
Segundo Rosana Villas Boas,
diretora do Colégio Professor
Dásio, que reúne 479 alunos
do 6º ao 9º ano, nos períodos
da manhã e a tarde, a chegada
desse projeto foi um ganho
muito importante para o mu-
nicípio, principalmente para o
cuidado e prevenção da saúde
bucal. “Todas as pessoas que-
rem ter dentes bonitos e bem
cuidados, más é privilégio de
poucos e graças ao prefeito Dr.
Pitágoras as nossas crianças
estão tendo esse privilégio”,
pontuou Rosana.
A próxima escola a receber o
caminhão consultório será
definida de acordo a logística
do projeto e divulgado com
antecedência a escola para ser
informados aos pais e alunos.

Em ação inédita, Ford promove Test Drive do
Ecosport para empregados da fábrica de Camaçari

Cerca de 45 empregados da
fábrica de Camaçari, que estão
diretamente envolvidos na fa-
bricação do Novo EcoSport,
estão participando de uma
ação inédita, batizada de Test
Drive Acompanhado. Eles fo-
ram sorteados para participar
de um test drive do recém-lan-
çado utilitário esportivo com-

pacto. A ação está sendo rea-
lizada na pista de testes da fá-
brica nos três turnos de traba-
lho. “Essa ação foi uma forma
que criamos para que nossos
operadores tenham a oportu-
nidade de conhecer melhor
nosso produto e para fortale-
cermos a marca, além deles se
sentirem valorizados por não

faltarem ao trabalho”, explica
Vinícius Marineli, gerente de
Recursos Humanos da fábri-
ca de Camaçari.

Entre os selecionados está
Uellington Correa Alcantara,
operador da cabine de base da
pintura, que trabalha há 12
anos na Ford. Ele aprovou a
iniciativa da empresa e disse

que, por trabalhar na pintura,
só vê a carroceria e não o car-
ro pronto. Para ele, o test dri-
ve foi uma oportunidade para
conhecer  e falar com propri-
edade do veículo como um
todo.

Lucas Fontes de Sena está
há cinco anos na Ford e tra-
balha na montagem final.
“Adorei a oportunidade de co-
nhecer melhor o Novo EcoS-
port, seu design, a parte inter-
na, o motor e a dirigibilidade.
Também descobri que é pos-
sível trocar de marchas no vo-
lante com o Paddle Shift, re-
curso que eu não conhecia”,
comenta.

“Adorei essa experiência. É
indescritível! Quando vejo um
carro desses na rua sei que é
fruto do meu trabalho e sinto
mais orgulho de vestir a cami-
sa”, afirma Fernando Barros
Santos, que atua na monta-
gem final e está há 15 anos na
empresa. Valmir Alves de São
Pedro, que trabalha há três
anos na fábrica de motores,
disse que, após o test drive,
mudaram as suas referências
para falar do carro para seus
amigos e vizinhos.

Os empregados da fábrica da Ford de Camaçari testaram o novo Ecosport

Prefeitura de Candeias assina convênio
com Hospital Aristides Maltez Fonte e Foto

Ascom/PMC

A Prefeitura de Candeias as-
sinou, no último dia 17 de
agosto, um convênio com a
Liga Baiana Contra o Câncer,
que administra o Hospital
Aristides Maltez (HAM), para
repasse de aportes financeiros
mensais, com objetivo de co-
laborar com a manutenção da
entidade que é referência na-
cional no tratamento contra o
câncer.

O Hospital Aristides Mal-
tez HAM, atende diariamente

O prefeito Dr. Pitagoras Ibiapina e a secretária de Saúde, Soraia Cabral, se emo-
cionaram ao assinarem o convênio do o Hospital Aristides Maltez

3,5 pessoas que utilizam do
Sistema Único de Saúde
(SUS). Segundo Bráulio Fran-
co, Diretor de Marketing do
HAM, o maior número de pes-
soas que procuram o Hospital,
vem das cidades que fazem
parte da Região Metropolita-
na de Salvador, com exceção
de Feira de Santana que é a
cidade baiana que mais envia
pacientes para o Hospital, se-
guido de Camaçari, Simões
Filhos e Candeias, respectiva-

mente. Muito embora o HAM
atenda os 417 municípios bai-
anos, apenas 120 contribuem
para a manutenção do atendi-
mento. “Só quem já teve uma
pessoa com câncer na família
e precisou dos tratamentos
disponibilizados aqui pelo
Hospital, conhece e sabe de
sua importância e sua preste-
za nos serviços” falou emoci-
onada a Secretária de Saúde
de Candeias, Soraia Cabral.

Para o prefeito Dr. Pitágo-

ras todo e qualquer investi-
mento financeiro se torna
pouco diante da grandeza dos
serviços que o Hospital Aris-
tides Maltez realiza para cen-
tenas de pessoas vítimas do
câncer. “Fico imensamente
feliz em Candeias estar contri-
buindo com este que é o mai-
or centro de tratamento con-
tra o câncer gratuito do Bra-
sil”. Na oportunidade, Ibiapi-
na fez questão de também se
tornar um colaborador como
pessoa física.

O atual Diretor do HAM,
Dr. Aristides Maltez Filho,
destacou que toda e qualquer
ajuda sempre é muito bem
vinda. O Gestor da unidade
agradeceu a iniciativa da Pre-
feitura de Candeias em se tor-
nar mais um parceiro desta
obra filantrópica iniciada por
seu pai Dr. Aristides Maltez.
“O Hospital filantrópico é um
patrimônio público, tem que
servir e não se servir”, desta-
cou Dr. Maltez Filho.

Hoje o Aristides Maltes, é
o hospital que tem a maior
oncopediatria do Brasil, e é
também o hospital que mais
realiza cirurgias oncológicas
no país. Por ano são realiza-
das 10 mil cirurgias. Na se-
gunda posição no número de
procedimentos cirúrgicos vol-
tados para a anomalia vem o
Hospital de Barretos em São
Paulo.

Olodum realiza

Oficinas

culturais em

Candeias

A Prefeitura Municipal de
Candeias, por intermédio da
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo – SECULT e Secreta-
ria de Juventude – SEJUV,
em parceria com a Secreta-
ria de Justiça, Direitos Hu-
manos e Desenvolvimento
Social do Estado da Bahia –
SJDHDS, promoveu, nos
dias 21,22 e 23 de Agosto,
oficinas do Olodum, com as
temáticas sobre Percussão
Samba Reggae; Dança Afro,
e Tranças e Turbantes. As
aulas de percussão foram
ministradas na antiga Esta-
ção Ferroviária e as de dan-
ça afro na Casa da Cultura,
no Mercado Cultural.

Fonte: Ascom/Dep. Aleluia

Prefeito visita
bairros e
distritos da
cidade

O Prefeito, Dr. Pitagoras, es-
teve no último dia 03 de agos-
to, visitando escolas, PSFs e
ruas, juntamente com secre-
tários, vereadores e popula-
res, para anunciar reformas e
intervenções que serão feitas
nas localidades.

Na ocasião o grupo visitou
a Escola Dr. Gualberto Dantas
Fontes e PSF do distrito de
Canta Galo; A escola e estra-
das vicinais da Pindoba; A es-
cola Tercia Borges, no Bairro
do Ouro Negro; As estradas
vicinais do Massuim, além de
ruas do Bairro Santa Clara.

Para o prefeito, é um com-
promisso voltar a essas loca-
lidades para noticiar os servi-
ços que serão feitos pela pre-
feitura. “Sei das necessidades
destas comunidades e é por
isso que venho pessoalmente,
informar a população os ser-
viços feitos nas ruas, escolas
e unidades de saúde”, pon-
tuou Pitagoras.

Prefeitura
asfalta a Rua
Presidente
Kennedy
O sonho do asfalto já virou
realidade na Rua Presidente
Kennedy. No último dia 4), a
operação Mais Asfalto chegou
ao local para alegria da comu-
nidade. Vale ressaltar que esta
ação faz parte da primeira de
muitas etapas da operação
que acontecerá em diversos
bairros e distritos da cidade.
Serão mais de 2 milhões de re-
ais de investimento para
transformar as ruas de
Candeias.

Para a moradora Célia
Sales é uma alegria muito
grande ver as maquinas traba-
lhando na rua em que mora.
“Hoje estou vendo um sonho
virar realidade, pensei que iria
morrer sem ver isso”, come-
mora Célia.

A moradora Maria Santos
informou que com o paralele-
pípedo descer a rua em dias de
chuva era um sacrifício, pois
corria o risco de escorregar e
fraturar algum osso. “Agora
teremos mais segurança, es-
tou feliz, muito feliz e espero
que muito mais seja feito por
nossa cidade”, comentou.

Deputados baianos reivindicam tratamento
especial ao sistema hidrelétrico do São
Francisco em privatização da Eletrobras

Os deputados federais baianos
José Carlos Aleluia (Democra-
tas), Benito Gama (PTB),
Cláudio Cajado (Democratas),
Elmar Nascimento (Democra-
tas), Luciano Braga (PRB) e
Paulo Azi (Democratas) esti-
veram com o presidente da
República, Michel Temer,
para conversar principalmen-
te em torno da questão do São
Francisco no cenário de priva-
tização da Eletrobras, no últi-
mo dia 23 de agosto.

Os parlamentares levaram
para o presidente, que estava
acompanhado dos ministros
Henrique Meireles (Fazenda),
Antônio Imbassahy (Secreta-

ria de Governo) e Eliseu Padi-
lha (Casa Civil), o desejo de que
o processo de privatização da
Eletrobras reserve espaço para
que seja estabelecido um mo-
delo sustentável de desenvolvi-
mento e de revitalização do São
Francisco. Que se assegure os
investimentos hoje existentes
nas usinas hidroelétricas que
passaram a ser de propriedade
da União ainda no governo an-
terior.

Durante a audiência foi res-
saltado que na privatização da
Eletrobras, o sistema hidrelé-
trico do São Francisco não pode
ter o mesmo tratamento que se
está pensando para as outras
áreas do país. O São Francisco
é um rio de integração nacio-

nal e já não pode ser conside-
rado exclusivamente como um
rio de geração de eletricidade. 

O presidente respondeu de
forma bem clara que já tinha
conversado com o ministro
Fernando Coelho Filho (Minas
e Energia), que também mos-
trou a mesma preocupação e
que está trabalhando para uma
solução que possa dar susten-
tatibilidade, incluindo a Com-
panhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco (Code-
vasf) e a Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco (Chesf).
A intenção é que sejam res-
guardados e que possam ope-
rar os projetos já existentes, in-
cluindo a Transposição e o Ca-
nal do Sertão Baiano.
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Marinha do Brasil promove Ação
Cívico Social - ACIVO, em Passé

O atendimento odontológico foi um dos serviços prestados durante a ACISO

1° Hip Hop Candeias, periferia tem voz
e ocupa Espaços Culturais da cidade
Nos dias 05 e 06 de Agosto, o
Mercado Cultural e a Praça
Doutor Gualberto Dantas
Fontes ganharam cores com a
participação de diferentes ato-
res sociais de Candeias e cida-
des circunvizinhas, no evento
do Hip Hop, em comemora-
ção ao mês de aniversário de
Candeias e ao Dia Nacional do
Rap, celebrado em 06 de
Agosto.

Realizado pela Prefeitura
Municipal de Candeias, por
meio da Secretaria de Cultura
e Turismo (Secult) e com
apoio da Tarja Preta e Costa
Black, o evento contou com
uma programação diversifica-
da, a exemplo de Mostra de
Vídeo sobre a história do Hip
Hop; Workshop e interven-
ções de Graffiti, com o graffi-
teiro Fábio Barata; Workshop
de DJ e Duelo de Rimas com
premiação, com o DJ Lobu;
Palestra sobre o Hip Hop
como ferramenta pedagógica,
com o professor Nivaldo Frei-
tas; Bate Papo sobre a impor-
tância do Hip Hop na trans-
formação da sociedade; Dis-
cotecagem, com o DJ Mazzo;
Apresentação de Mcs e Gru-
pos de Rap: Professor Nival-
do Freitas, de Candeias; Pre-
to Joy, de Candeias; QSL, de
Candeias; Lippeh, de Candei-
as; Cauã, também do Municí-
pio de Candeias; WWL, de Si-
mões Filho; Valadão Regene-
rado, de Feira de Santana;
Saymon Contreiras, de Salva-

dor; e Zona 02, de Madre de
Deus; além de Breakdance
durante todo o encontro.

Os idealizadores do even-
to ficaram muito entusiasma-
dos e satisfeitos em poder de-
senvolver algo desse porte e
tratar de temáticas tão rele-
vantes e emergentes com a
população, que resultou em
espaços de diálogo, de arte e
de muita música, com inter-
venções que representam a
cultura do Hip Hop, em seus
diferentes ângulos e perspec-
tivas.

Para os participantes, po-
der vivenciar o encontro do
Hip Hop fez brotar algo que já
existia dentro de cada um de-
les e ampliar ações em outros
espaços, o que permitiu a in-
tegração com grupos culturais
e sociais diversos, além da tro-
ca de informações e conheci-

mentos compartilhados por
todos.

O Prefeito, Dr. Pitágoras e
o Secretário de Cultura e Tu-
rismo, Cassio Vinícius, sem-
pre dialogam no intuito de
pensar em projetos e ações
que beneficiem setores cultu-
rais menos favorecidos, cujos
representantes sempre luta-
ram para conquistar espaços
e promover sua arte, sua cul-
tura e suas ideologias.

Assim sendo, outras ativi-
dades relacionadas aos de-
mais segmentos culturais já
estão sendo discutidas e pla-
nejadas para o aniversário da
Cidade e em outros períodos,
de acordo com o calendário
cultural e de eventos, de modo
que a cultura possa se expres-
sar por todos os Espaços.

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

Dezenas de adeptos do Hip Hop participaram do
evento promovido pela SECULT

Numa iniciativa inédita com a
participação da Colônia de
Pesca Z-54, o distrito de Pas-
sé vivenciou entre os dias 16
de 19 de agosto, a Ação Cívi-
co-Social (ACISO), promovida
pela Marinha do Brasil em
parceria com o Comitê de Fo-
mento Industrial de Camaça-
ri (COFIC), com patrocínio da
Braskem e apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Candeias e
Vopak.

A ação ofereceu diversos
serviços gratuitos, como aten-
dimento odontológico, clínica
médica, cardiologia, dermato-
logia, pediatria, ginecologia,
mastologia, nutrição, farmá-
cia popular, além de posto do
Sebrae; Balcão da Justiça e
Cidadania, do Tribunal de
Justiça da Bahia; Instituto
Pedro Melo (mais de 500 RGs
foram expedidas no período).

De acordo com o Presiden-
te da Colônia de Pescadores Z-
54 de Passé, Carlos Augusto,

o evento é fruto de uma inici-
ativa da colônia que buscou
pelo serviço. “Corremos mui-
to para conseguir trazer a ACI-
SO para Passé. A iniciativa vi-
rou realidade graças a
Braskem que patrocinou o
evento e a Vopak, Cetrel e a
Prefeitura de Candeias que
nos deu o apoio necessário
para fazer a ACISO aconte-
cer”, explica Augusto.

Durante o evento, os pro-
prietários de embarcações pu-
deram se regularizar junto à
Capitania dos Portos; esclare-
cer dúvidas no Balcão de Jus-
tiça e Cidadania; assistir pa-
lestras educativas e participar
de atividades lúdicas, além de
corte de cabelo. Já no estande
do Sebrae foram prestadas
orientações sobre empreende-
dorismo para quem desejar se
tornar um Microempreende-
dor Individual (MEI). “Essa é
uma iniciativa extremamente
gratificante, pois propiciamos

serviços gratuitos de saúde e
cidadania para milhares de
pessoas carentes que dificil-
mente teriam acesso”, ressal-
ta Helio Tourinho, gerente de
Relações Institucionais da
Braskem na Bahia.

Aproximadamente 120
profissionais de diversas espe-
cialidades, entre militares e
voluntários da ACISO, parti-
ciparam da iniciativa, que se-
gundo os organizadores, aten-
deram a mais de cinco mil pes-
soas de Candeias, Ilha de
Maré, Caípe, além de outras
localidades.

A estrutura que foi monta-
da para o atendimento à po-
pulação envolveu 12 barracas.
“A Marinha do Brasil enxerga
como uma grande oportuni-
dade trazer a Ação Cívico So-
cial para Passé, em parceria
com a Braskem e a Prefeitura
de Candeias, por vermos a ca-
rência da população desta lo-
calidade. É um dever da Ma-

rinha do Brasil proteger nos-
sa pátria e uma dessas prote-
ções é também promover a
saúde e o bem-estar da socie-
dade”, garantiu o Almirante
Almir Garnier Santos, Co-
mandante do 2º Distrito Na-
val.

Curso de Pescador Profis-
sional.

Segundo o presidente da
Colônia Z-54, Carlos Augusto,
o curso de Pescador Profissi-
onal, que começou no último
dia 8, destinado aos associa-
dos da Colônia de Pescadores
Z-54 de Passé, teve carga ho-
rária total de 82 horas. Os as-
suntos abordados foram: Ma-
rinharia, Legislação Marítima
e Ambiental, Segurança do
Trabalho, Primeiros Socorros,
Combate ao incêndio, Moto-
res, Sobrevivência do Náufra-
go, entre outros. “Tivemos o
apoio da Unigel que enviou
um Médico do Trabalho para
a Colônia, que atestou os can-
didatos que fizeram testes fí-
sicos. Quem também colabo-
rou foi o vereador Silvio Cor-
reio, que nos forneceu uma
ambulância para dar apoio
durante o curso”, agradeceu
Carlos Augusto.

O encerramento das ativi-
dades da Ação Cívico-Social,
foi realizada no último dia 19,
com cerimônia de formatura
dos 28 moradores de Passé
que concluíram o curso de
Pescador profissional POP,
promovido pela Braskem e
Capitania dos Portos da Bahia
(CPBA).

O apoio à qualificação dos
pescadores da região é uma
das ações do Programa Maré
Boa, promovido pela Braskem
nas comunidades do entorno
do Porto de Aratu.

A Secretaria Estadual da Fa-
zenda divulga todos os meses
em seu site oficial o repasse do
Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços. O
ICMS é calculado sobre as
operações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre
prestações de serviços de
transporte interestadual, in-
termunicipal e de comunica-
ção.

A competência de cobrar o
tributo é dos Estados e do Dis-
trito Federal, mas são os mu-
nicípios que geram o imposto
e tem o direito de receber ape-
nas 25% do ICMS, conforme
determina o artigo 155 da
Constituição Federal. Os mu-
nicípios são de fato a fonte
geradora de todos os impos-
tos. O cidadão reside no mu-
nicípio, as indústrias estão nos
municípios, toda a riqueza
nacional circula nos municípi-
os e os grandes problemas so-
ciais, educacionais, de segu-
rança pública e tantos outros
estão nos municípios. A União
e os Estados são organizações
representativas, mas ficam
com o montante dos tributos
arrecadados, restando aos
municípios o repasse de per-
centuais estipulados pela Lei.

O ICMS incide sobre: I –
operações relativas à circula-
ção de mercadorias, inclusive
o fornecimento de alimenta-
ção e bebidas em bares, res-
taurantes e estabelecimentos
similares; II – prestações de
serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal, por
qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores; III –
prestações onerosas de servi-
ços de comunicação, por qual-

ICMS - O Estado fica
com a maior parte

Atletas franciscanos
participaram do
Pan-Americano de
Karatê

Três atletas franciscanos, que
compõem a delegação
da Seleção Brasileira de Kara-
tê, participaram em Buenos
Aires, na Argentina, do Cam-
peonato Pan-Americano, edi-
ção 2017. Os rapazes que dis-
putam na categoria Kata Sub-
21 masculino são: João Victor
Rosa, Moacir Botelho Neto e
Gledson Araújo. A participa-
ção desses atletas aconteceu
no último dia 25 de agosto. O

Agricultores de São Francisco
do Conde foram certificados

No último dia 29 de agosto, a
Prefeitura de São Francisco do
Conde, por meio da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambi-
ente, Agricultura e Pesca –
SEMAP, fez a entrega de 100
certificados para 50 agriculto-
res e técnicos do município. A
solenidade foi realizada no
CEJAL.

A SEMAP em parceria com
o SEBRAE - Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas e o SENAR -
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural promoveu 07
cursos em São Francisco do
Conde. Foram eles: Liderar no
Campo; Atender Bem no
Campo; Custo para Produção

FLOR DO LÁCIO CONSULTORIA

CONSULTORIA EM REVISÃO,
PRODUÇÃO DE TEXTO PARA BLOGS,

SITES E MÍDIAS SOCIAIS,
PLANO DE COMUNICAÇÃO

E EM PROJETOS CULTURAIS.

Manuela Barreto Tel.: (71) 99405-6487

flordolacioconsultoria@gmail.com

no Campo; Formação de Pre-
ço; Empreender no Campo;
Vender para o Governo e Cul-
tivo da Mandioca. Os cursos
foram realizados com grupos
de 10 a 15 produtores, com
carga horária variável, confor-
me a atividade abordada.

“Nossa preocupação é de-
senvolver atividades que con-
sistem em levar novos conhe-
cimentos aos produtores ru-
rais, proporcionando amplia-
ção na produção, tornando-os
mais competitivos, conquis-
tando novos mercados e agre-
gando valor aos seus produ-
tos”, declarou durante após
ovento o secretário da pasta,
Renato Costa Rosa.

técnico Reginaldo Pereira dos
Santos está acompanhando os
atletas.

Durante o Campeonato
Sul-Americano, ocorrido en-
tre os meses de junho e julho,
na Bolívia, esses mesmos atle-
tas conquistaram o 3° lugar da
disputa, na categoria Sub-20,
o que lhes garantiu a classifi-
cação para o Pan-Americano.

A competição é uma reali-
zação da Confederação Brasi-
leira de Karatê – CBK e os
atletas franciscanos têm o
apoio da Prefeitura de São
Francisco do Conde, por meio
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Es-
portes – SEDESE.

Prefeitura de São
Francisco do
Conde implanta
o Pregão
Eletrônico

Em cumprimento a instrução
n° 001/2015 do TCM (Tribu-
nal de Contas dos Municípi-
os), onde orienta aos gestores
municipais e presidentes de
Câmaras de Vereadores quan-
to à utilização, preferencial-
mente, da modalidade de Pre-
gão Eletrônico nas licitações
realizadas pelos jurisdiciona-
dos, a COGEM (Controladoria
Geral do Município de São
Francisco do Conde) tomou a
iniciativa, com a publicação da
recomendação n° 001/2017,
de 11/09/2017 - onde orienta
a comissão permanente de li-
citação e as setoriais, através
dos seus gestores - que provi-
denciem a implantação do
Pregão Eletrônico.

“O objetivo do Pregão Ele-
trônico é proporcionar mais
celeridade, racionalização,
competitividade, transparên-
cia, impessoalidade e econo-
mia para a administração
pública municipal”, destaca a
controladora do município,
Kátia Behrens.

As comissões se reuniram
no último dia 21 de setembro,
no prédio da Secretaria Muni-
cipal de Gestão Administrati-
va (SEGAD), para a demons-
tração de uma das platafor-
mas utilizadas em alguns mu-
nicípios.

Fonte: SECOM/PMSFC

quer meio, inclusive a geração,
a emissão, a recepção, a trans-
missão, a retransmissão, a re-
petição e a ampliação de co-
municação de qualquer natu-
reza; IV – fornecimento de
mercadorias com prestação de
serviços não compreendidos
na competência tributária dos
Municípios; V – fornecimen-
to de mercadorias com pres-
tação de serviços sujeitos ao
imposto sobre serviços, de
competência dos Municípios,
quando a lei complementar
aplicável expressamente o su-
jeitar à incidência do imposto
estadual. VI – a entrada de
mercadoria importada do ex-
terior, por pessoa física ou ju-
rídica, ainda quando se tratar
de bem destinado a consumo
ou ativo permanente do esta-
belecimento; VII – o serviço
prestado no exterior ou cuja
prestação se tenha iniciado no
exterior; VIII – a entrada, no
território do Estado destina-
tário, de petróleo, inclusive
lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos dele deriva-
dos, e de energia elétrica,
quando não destinados à co-
mercialização ou à industria-
lização, decorrentes de opera-
ções interestaduais, cabendo o
imposto ao Estado onde esti-
ver localizado o adquirente.

Apesar de Candeias pos-
suir um PIB superior a R$ 1
bilhão, é evidente que o Esta-
do não retribui equitativa-
mente em obras e serviços no
município. Dos 75% do ICMS
arrecadado no território can-
deiense, as ações do Governo
do Estado são pífias diante do
imposto gerado.



Informe Publicitário O Candeeiro Edição de Setembro de 2017 - Página 8

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 Munck #Retroescavadeiras
#Caminhões Tanque #Guindastes e Pranchas

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

VENHACONHECER

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

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

Ortodontia & Implantes

Convênio PETROBRAS

PEÇAS E SERVIÇOS PARA TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

LOUÇAS SANITÁRIAS - TUBOS & CONECÇÕES
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
MASSAS - TINTAS - FERRAGENS EM GERAL
Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-3110 - Candeias-Ba.

Duas lojas para melhor servir ao cliente

Locação de Ônibus e Vans para Excursões, Turismo e Empresas

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

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

Os melhores
preços da cidade.

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL E PESSOAL

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

Condomínio Residencial
Quintas do Barão

Um lançamento da Quintas do Barão
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Central de Atendimento ATT
(71) 3432-1000

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

A ATT – Atlântico Transportes e
Turismo ainda oferece um serviço

exclusivo para as indústrias
do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

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

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

Homem de personalidade forte,
perseverante, costumes simples,

honestidade ilibada  e grande visão
empreendedora.

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

sustentável, proporcionando aos
cidadãos um novo modelo de

moradia, que disponha de estrutura,
segurança e qualidade de vida.

Um empreendimento do porte e
magnitude que o povo de Candeias e

Região merecem. Um Bairro
Planejado. Você vai se surpreender.

Aguarde!

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


