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A Sansil agora tem
Design de Interiores

Candeias está interligada com o metrô
        Foto: Manu Dias/GOVBA

Os passageiros  que saírem de Candeias na linha para a Barroquinha vão pegar o metrô no Retiro para a Estação da Lapa

O jovem Eber Bulhões,
Design de Interiores

Madre de Deus comemora 27 anos de
emancipação política e administrativa

O vereador Anselmo Duarte ficou empolgado no aniversário de Madre de Deus

        Foto: Ascom PMMD

Desde o último dia 29 de
maio, a linha de ônibus 809
(Candeias/Barroquinha) com
destino à Estação da Lapa, em
Salvador, que chega à capital
baiana via BR-324, já está
integrada ao metrô no
terminal do Retiro. Além de
Candeias,também passaram a
se integrar ao sistema,as
linhas: 803A2 (Nova Dias
D’ávila–Barroquinha), 861
(Mata de São João-
Barroquinha), 805A (Madre
de Deus-Barroquinha), 800A
(Camaçari-Barroquinha). Em
até três horas, o passageiro
que fizer a integração entre os
dois sistemas por meio dessas
linhas pagará apenas uma
passagem.

Também começou a valer
a interoperabilidade dos
cartões, ou seja, o Metropasse
dará acesso ao metrô e o
cartão do metrô será aceito
nos ônibus metropolitanos.
“Com apenas uma passagem,
o passageiro da Região
Metropolitana terá acesso ao
ônibus e ao metrô, optando
pelo cartão que preferir e com
a tranquilidade de poder
contar com três horas de
integração”, afirmou o
secretário de
Desenvolvimento Urbano
(Sedur), Carlos Martins, que é
de Candeias.

Apesar da crise política
instalada no município, com o
rompimento da ex-prefeita
Carmen Gandarela com o
prefeito Jeferson Andrade, as
comemorações em

homenagem ao aniversário de
Emancipação de Madre de
Deus, mais uma vez,
transcorreram em clima de
muita alegria e
confraternização.

Todos os onze vereadores
que compõem a atual Câmara
Municipal, participaram das
solenidades em comemoração
aos 27 anos da caçulinha da
Região Metropolitana de

Salvador. O evento teve início
com o hasteamento das
Bandeiras do Município, da
Bahia e do Brasil, seguindo-se
de uma procissão até a Igreja
Matriz, culminando com uma
sessão solene na Câmara de
Vereadores.

O município de Madre de
Deus teve a sua emancipação
política promulgada em 13 de
junho de 1989, por força da
Lei nº 7839/89, assinada pelo
então governador Nilo
Coelho. O seu território foi
desmembrado do de Salvador.

Nesses 27 anos de
independência, Madre de
Deus vem atingindo um nível
de desenvolvimento que
ultrapassa os demais do seu
entorno. Hoje, o município
ostenta um dos melhores
Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) da Região
Metropolitana de Salvador,
sendo uma das melhores
cidades para se viver.

Além de ser uma das mais
importantes lojas de
material de construção da
cidade, a Sansil, na busca
de melhor atender e
proporcionar grandes
emoções aos seus
clientes,acaba de firmar
uma parceria com o Design
de Interiores Eber Bulhões,
que oferece um serviço
conhecido como design
EXPRESS.

O trabalho de Eber Bulhões
é para você que acha sua

casa sem graça, sem vida e
quer um toque de design,
um toque diferenciado e o
que é melhor,é super
acessível. Para você que
quer mudar o leiaute da sua
casa, nada melhor do que
contratar um decorador
para dar esse toque de
aconchego e harmonizar a
sua residência. Faça uma
visita e veja você mesmo
esse grande trabalho.

Procure a Sansil na rua da
Esperança,nº 54 , ao lado
da Polidente ou ligue para:

(71) 3601-7168 / 99299-
3527

Eber Bulhões, Designer de
Interiores ABD : 15466

“TRANSFORMANDO
SEUS SONHOS EM

REALIDADE.”
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Momento de silêncio e Barão do Rio Branco

Não existe futuro sem moços

Prevenção, proteção e educação

O termo “prevenção”,
em latim, significa
preparar com
antecipação o
necessário para
determinado fim. Isso

prova com clareza que nada
acontece por acaso, nem por
mágica. Se quisermos um futuro
melhor, inevitavelmente temos
que “preparar com antecipação”
os caminhos para alcançar tal
objetivo. Essa fórmula é tão
simples e evidente como nas
vezes em que reconhecemos que
passamos numa prova não por
sorte ou destino, mas por
méritos, estudos, enfim, pelos
frutos dos nossos esforços.

Da mesma forma, esse
raciocínio deve ser aplicado a
outras esferas, como por
exemplo, as mazelas sociais:
impossível reduzir a incidência
de violência, consumo de drogas
e pobreza sem políticas públicas
eficazes, sem investimentos nas
áreas esportivas, culturais,
educacionais; sem proteção
integral ao público infanto-
juvenil.

Quantos jovens deixariam de
matar e/ou serem mortos nas

batalhas diárias dos crimes, se
tivesse, ao menos, uma
oportunidade de realizar
determinada prática esportiva?
Quantos excelentes profissionais,
quantos nobres cidadãos
poderiam ser construídos a partir
do incentivo à atividade
prazerosa da leitura? Quão
drasticamente iriam despencar
os índices de violência e
intolerância às diferenças, se
porventura as crianças pudessem
ser levadas aos museus com o
intuito de conhecer suas
histórias, respeitar as demais, e
projetar seu futuro a partir de tais
conhecimentos?

Mas, infelizmente, essa ainda
não é a realidade do nosso país.
A educação é gritantemente
desvalorizada; as proteções e
garantias dos direitos das
crianças e adolescentes não são
concretizadas; a importância da
prevenção não é reconhecida

porque muitos não pensam nas
repercussões de suas ações em
longo prazo; e o futuro não é
planejado, apesar daqueles que
acreditam que, como por mágica
ou acaso, a situação vai melhorar.

Não é difícil enxergarmos
nossos erros: por que investimos
mais em presídios que escolas?
Por que as drogas são mais
atrativas que o esporte? Por que
as bibliotecas, museus e teatros
estão cada vez mais depreciados,
desvalorizados e desocupados?
Talvez porque esses são os mais
importantes pilares da
prevenção, proteção e educação
que podem dignificar,
engrandecer e enriquecer uma
nação. Não é à toa que vários
países desenvolvidos já seguiram
com êxito essa receita. Aqui no
Brasil, infelizmente, é diferente.
Talvez porque nós, pobres
ignorantes, ainda não sabemos o
poder que temos em mãos. É
como se tivéssemos um carro de
luxo, esplendorosamente repleto
de acessórios e utilidades,
registrado e habilitado para
dirigir, mas não soubéssemos dar
a chave de partida. De nada
adianta!

Há décadas,
estabelecemos a
cerimônia de um
instante de silêncio
antes da oração que
sempre inicia as
atividades diárias
nas Instituições da

B o a Vontade, no intuito
de fortalecer a ligação das equipes
solidárias das IBVs com a
Espiritualidade Superior, fato que
vem se tornando prática cotidiana
em empresas.

Já comentei nas minhas
preleções no rádio e na televisão algo
da história do momento de silêncio;
no entanto, não custa relembrar. Em
10 de fevereiro de 1912, faleceu o
diplomata, professor e jornalista
José Maria da Silva Paranhos
Júnior (1845-1912), o Barão do Rio
Branco, um dos maiores chanceleres,
senão o maior, que o Brasil
conheceu. Era filho do Visconde do
Rio Branco, o criador da Lei do
Septuagenário — aos 70 anos os
escravos estariam libertos, contudo,
quantos alcançariam essa idade? 

A morte de Paranhos Júnior foi
muito lamentada. Quando a notícia
chegou a Lisboa, a Câmara dos
Deputados, sob o comando de
Aresta Branco (1862-1952),
suspendeu a sessão por meia hora,
como era tradicional, em respeito ao
ilustre diplomata. Porém, o Senado,
no dia posterior, cuja presidência
estava a cargo de Anselmo
B r a a m c a m p ( 1 8 4 9 - 1 9 2 1 ) ,
secretariado por Bernardino
Roque e BernardoPaes de
Almeida, inovou o costume. O

presidente fez uma pausa na reunião
e destacou: ”Os altos serviços por
aquele estadista prestados a
Portugal e a circunstância de ser ele
ministro quando o Brasil
reconheceu a república
portuguesa”, conforme o registro do
lisboeta Diário de Notícias, que
ainda anotou: ”Honrou também o
Barão do Rio Branco as tradições
lusitanas da origem da sua família
e por tudo isso propôs que durante
dez minutos, e como homenagem à
sua memória, os senhores senadores
se conservassem silenciosos nos seus
lugares. Assim se fez...”.

Foi a deferência ao grande
brasileiro que retornara à Pátria
Espiritual. 

O Cristo interno
Diante da vida tão atribulada que

levamos, surge a argumentação: “É
dificílimo obter um minuto de
silêncio, que seja, com as crianças
correndo, num feliz alarido, o
vizinho com o som superelevado,
aquela britadeira em frente da
minha janela, ou com os mil
problemas que tenho de enfrentar.
Sinto muito, mas não consigo”. 

Consegue, sim! Não falo
restritamente da quietude física.
Refiro-me em especial àquela
buscada dentro do Espírito. Você
mesmo, às vezes num ônibus
barulhento, apinhado, quente, o
tráfego intenso, desliga-se pensando
naquela questão que precisa sanar.
Nada em volta o perturba ou o
estorva. E quando desce do coletivo
diz: “Puxa vida! Parecia impossível
sair de tamanha enrascada e agora,

naquele bendito ônibus, embora
jogando calor em mim, a solução
apareceu”. Por quê?! Porque Você
entrou no silêncio, dialogou com o
seu Cristo interno, com a ajuda do
Espírito Santo.

Tudo na existência material é
relativo. Basta ver que nas guerras,
pessoas se matam na presença de
paisagens extraordinárias que Deus
lhes oferece para acender no âmago
justamente a vontade de viver. 

Maior riqueza
Os guris estão correndo, abrindo

a geladeira, está uma confusão no
meio da rua? Você saberá entrar no
silêncio de si mesmo, de si própria,
para sentir no íntimo, a influência
divina. Aproveite esses instantes de
meditação, leia o Evangelho de
Jesus, riqueza imensa deste e do
Outro Mundo, e verá quantos
benefícios a sua vida receberá. Mas,
primeiro, vamos aplacar os ruídos da
Alma. Um minuto de silêncio.
TBV

O Templo da Boa Vontade, em
Brasília, é hoje amplamente
reconhecido como excelente local
para a criatura aquietar o coração e
elevar o pensamento ao mais Alto,
ganhando assim forças para seguir
avante. O TBV preconiza o
Ecumenismo Total, expressão criada
pelo saudoso fundador da LBV,
Alziro Zarur (1914-1979), o qual
propõe a fraterna aliança da
Humanidade da Terra com a do
Mundo Espiritual Superior e com
qualquer civilização que possa haver
no Espaço.

Na LBV, não alimentamos clima
para conflito de gerações. Pelo
contrário: aliamos ao patrimônio
da experiência dos mais velhos a
energia dadivosa dos mais
moços. E o povo ganha com isso.

Estamos constantemente
recordando aos jovens que um
dia também terão cabelos
brancos. Da mesma forma,
fraternalmente falamos aos
idosos, lembrando-lhes de que já
foram moços... É muito
importante não esquecermos
disso...

Os jovens amanhã
envelhecerão também... Se
quiserem manter o mesmo
espírito de esperança, a mesma
feição juvenil, apesar das naturais

rugas do tempo e dos sempre
belos cabelos brancos, pratiquem
o Bem. Não há outro caminho. É
o Espírito que fortalece o nosso
ânimo, que nos concede a beleza
eterna da simpatia. Não há
melhor cosmético do que a
consciência tranquila.

Pode parecer um paradoxo.
Todavia, o país que desampara os
seus idosos não crê no futuro da
sua mocidade. Que é a nação,
além de seus componentes?
Havendo futuro, os moços
envelhecerão. Viverão mais. Irão
aposentar-se... Uma convicção
arraigada do gozo imediato das
coisas é a demonstração da
descrença no amanhã. E os que
podem pensam: “Vamos viver

agora, antes que tudo acabe!”. E
os que conseguirem resistir tanto
que se danem... Não há exagero
algum aqui. É o que se vê. Tem-
se a impressão de que muitos
daqueles que desfrutam do vigor
da juventude ignoram a
possibilidade de até mesmo
alcançar a decrepitude. Mas
poderão chegar lá...Não existe
futuro sem moços. Também não
o há sem velhos. Jovem é aquele
que não perdeu o ideal.

Carmen rompe com Jeferson
Criadora e criatura rompem politicamente. A notícia caiu como uma bomba
nos meios políticos de Madre de Deus. A ex-prefeita Carmen Gandarela
anunciou, no início do mês, o seu rompimento político com o atual prefeito
Jeferson Andrade. O motivo: a ex-prefeita resolveu não apoiar a reeleição
de Jeferson em outubro próximo e oficializou o apoio do seu grupo à
candidatura a prefeito, do vereador Adailton do Suape.

Pelo que a Pimenta na Política conseguiu apurar, a ex-prefeita Carmen
Gandarela, responsável pela ascensão política do jovem prefeito Jeferson
Andrade, não gostaria que o mesmo fosse candidato à reeleição e apoiasse
o seu preferido, o vereador Adailton do Suape, que foi o seu vice prefeito
na gestão anterior.

Como Jeferson sustentou que seria candidato à reeleição,
independentemente do apoio de Carmen, a ex-prefeita resolveu romper
com a sua criatura, que por sinal, assumiu a Prefeitura com a renúncia de
Carmen, já que era o vice-prefeito.

Com o rompimento de Carmen com Jeferson, os secretários Vinicius
Tobias Ventura (Procuradoria Jurídica do Município), André Gandarela
(Planejamento), Carla Viviane (Assistência Social) e mais o assessor
especial Nilson Junior, que são do grupo da ex-prefeita, deixaram o
governo.

O que se comenta na cidade é que a saída de Carmen,  definitivamente,
da administração municipal, o prefeito Jeferson Andrade terá dificuldades
para buscar a reeleição. Vamos aguardar.

A sucessão
Com o rompimento da ex-prefeita Carmen Gandarela com o prefeito
Jeferson Andrade, os analistas políticos de plantão, em Madre de Deus,
apostam que a candidatura do ex-presidente da Câmara Municipal, Dailton
Filho, ganha mais musculatura, já que os eleitores que não votam em
Jeferson nem em Carmen, tendem a migrar para o grupo de Dailton Filho.

Na CNT
O vereador Dr. Pitágoras, pré-candidato a prefeito de Candeias, foi o
convidado do programa Jogo do Poder, da rede CNT Nordeste, que foi ao
ar no último dia 14 de junho.

Em quase 30 minutos de entrevista, o vereador candeense falou da sua
trajetória como médico, da sua paixão pela medicina, de como entrou para
a vida pública, sendo o vereador mais votado nas últimas eleições de
Candeias e, claro, de política.

Pitágoras não poupou críticas à administração do prefeito Sargento
Francisco e deixou claro que jamais fará uma composição com a vereadora
Marivalda da Silva, candidata do prefeito à sua sucessão.

O vereador também disse que o vice-governador garantiu a legenda do
PP para sua candidatura e, que em hipótese nenhuma, deixará de ser
candidato.

Não é candidato
Notícias procedentes de São Sebastião do Passé, dão conta de que o prefeito
Jansem Mesquita não será candidato à reeleição, mesmo tendo direito a
essa prerrogativa, já que está cumprindo o seu primeiro mandato.

Segundo um vereador, que preferiu o anonimato, a desistência do
prefeito em não concorrer a um segundo mandato, se dá em virtude da
sua baixa aprovação junto ao eleitorado, que esperava que Jansem
Mesquita fizesse uma boa administração, o que não aconteceu.

Com isso, ganha força as candidaturas do vice-prefeito Dr. Breno, da
vereadora Nilza da Mata e do ex-vereador Ângelo Santana.

A expectativa na cidade é quanto ao apoio da ex-prefeita Tânia Portugal
a um dos candidatos. De acordo com o mesmo vereador, quem Tânia apoiar
sai com uma boa vantagem sobre os outros. A conferir!

Estreante
Apesar de ser filho de um dos mais respeitados políticos de Candeias, o
ex-vereador Cassimiro Correia, o empresário Sílvio Correia relutou muito
em ser pré-candidato a vereador. “Gosto muito da política, sempre
acompanhei meu pai nas campanhas que ele participou, mas nunca tinha
pensado em ser candidato. Agora, para atender aos apelos de vários amigos,
resolvi concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal. Vou tentar levar
para o legislativo, a minha experiência como empresário”, afirmou Silvio
Correia, que é pré candidato a vereador pelo Partido Verde.

No Partido Progressista
O empresário Arnaldo Araújo, presidente da Rede Unibahia e proprietário
do Supermercado Ponto Econômico, afirmou à coluna que se filiou ao
Partido Progressista e é pré candidato a uma cadeira na Câmara Municipal
de Candeias.

Arnaldo diz que se chegar ao Legislativo Municipal, vai defender uma
maior participação do pequeno empresário na vida política da cidade.

Para Reflexão
“Não adianta fechar os olhos para qualquer problema. Mais sábio é
transfigurá-lo em vitória”.
Paiva Netto
Já fez a sua boa virtude hoje?
Não esqueça, tudo aquilo que plantamos, colhemos.
Pense Nisso!
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Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br / Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT
(71) 3432-1000

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

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda
oferece um serviço exclusivo para as indústrias

do Polo Petroquímico.

Largo do Triângulo, 31 - Candeias-Ba

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO,PISOS,
AZULEJOS, FERRAMENTAS
E MATERIAL HIDRÁULICO

PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO

ELIZEU MATERIAL
PARA CONSTRUÇÃO

Cidades

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

Quintas do Barão

Um lançamento da
Quintas do Barão

Empreendimentos
Imobiliários

SPE Ltda.

Agência
1726-4
Candeias
Bahia

Rua 13 de Maio, nº 209
Fone: (71) 3340-0750

BANCO DO BRASIL

AGUARDEM!

Tude assume presidência
do PMDB de Camaçari

Novo presidente do
PMDB, José Tude, ao
lado do ex-presidente
Oswaldinho Marcolino

Ascom/ PMDB de Camaçari

Presidente encerra Sessão por causa
de aclamação do povo por Messias Fonte e Foto: Ascom / Ver. Messias

Dezenas de partidários de Messias lotaram a Câmara

Restaurante
O BRASEIRO

*PRATOS DELICIOSOS
*CHURRASCOS *MASSAS

*SALADAS *SUCOS
*SOBREMESAS

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

A melhor comida a
Quilo da nossa região

 Fone: (71) 3601-2680

O pré candidato a prefeito de
Camaçari pelo PMDB, José
Tude, vai assumir a
presidência da legenda no
município.
O presidente do PMDB,
Oswaldinho Marcolino,
reeleito nas convenções de
agosto do ano passado,
decidiu se licenciar
temporariamente do cargo,
em função de compromissos
profissionais.
Oswaldinho é publicitário e
apresentador de programas
de rádio e TV. Foi justamente
pensando em não prejudicar
sua atuação como
comunicador, e para não gerar
desgaste à candidatura de
Tude pela sua grande
exposição na mídia local, que
tomou essa decisão.
“Na política é assim mesmo.
A renúncia e o
desprendimento precisam
fazer parte do cardápio de
quem tem espírito público.
Esse ano, completo 11 anos no
PMDB e 6 anos como
presidente.
Mas entendo que nesse
momento do crescimento de
Tude como pré candidato à
prefeito, assumir a
presidência do PMDB dará a

ele ainda mais legitimidade e
protagonismo nesse momento
importante e decisivo da pré
campanha. É apenas uma
licença temporária, enquanto
isso, vou me dedicar às
minhas atividades de
radialista e apresentador de
programa de TV.” Disse
Oswaldinho.
O presidente do PMDB de
Salvador e Deputado Federal
Lúcio Vieira Lima foi
comunicado por Oswaldinho
da decisão e comentou:
“Oswaldinho é um grande
quadro do nosso partido, e sua
atitude nobre não me
surpreende. Todas as vezes
que o que está em jogo é o
partido e o alcance de um
objetivo maior, ele dá essa
demonstração de desapego e,
até com sacrifícios pessoais,
ajuda o PMDB à crescer mais
e mais. Isso só aumenta meu
apreço e admiração por esse
grande e promissor líder
político que é Oswaldinho”.
Afirmou Lúcio.
Para Tude, assumir a
presidência do PMDB no auge
da pré campanha tem grande
significado.
“O PMDB é o maior partido do
Brasil. Em Camaçari, graças
ao trabalho de Oswaldinho, a
legenda cresceu e se
fortaleceu. Sinto-me honrado
de presidir essa legenda tão
importante e histórica. Com
certeza, isso nos fortalecerá
muito, e abrirá mais ainda os
canais de diálogo com as
diversas lideranças políticas,
com tendência a nos apoiar no
nosso intento de voltar à
prefeitura de Camaçari”,
concluiu Tude.

A sessão do último dia 07 de
junho, da Câmara municipal
de São Francisco do Conde,
acabou mais cedo devido a
manifestação do povo na ga-
leria, aplaudindo discursos a
cada vez que um vereador fa-
zia elogios a Messias e deseja-
va boa sorte para o parlamen-
tar na sua próxima caminha-
da,  como pré-candidato à su-
cessão do prefeito Evandro
Almeida. A ação se repetiu por
várias vezes e Robson Portu-
gal, presidente da casa, avisou

sobre o regimento interno que
não permite que o público seja
ativo durante as discussões.

Os aplausos foram mais
logos quando o líder do pre-
feito Evandro, o vereador
Cravinho, disse que deseja
muita sorte para Messias e
que um dia ele consguiria al-
cançar seu objetivo. Segundo
Cravinho, Messias  quer o bem
de São Francisco do Conde,  e
portanto é merecedor de tal
graça. Luis de Campinas per-
guntou ao colega se ele estava

profetizado e ele respondeu
sem meias palavras que sim.
Estava profetizando que Mes-
sias venha a governar a cida-
de um dia.

O penúltimo inscrito no
segundo expediente, o ovaci-
onado Messias, discursou por
mais de 13 minutos, ultrapas-
sando os 10 minutos máximo

que cada vereador tem pra se
expressar na tribuna.  No final
de sua explanação, o público
comemorou como se o time do
coração fizesse o gol do título
aos 45 minutos do segundo
tempo. Esta atitude obrigou o
presidente da casa encerrar
mais cedo a Sessão sem que
todos os inscritos falassem.



Publicidade O Candeeiro                        Edição de Junho de 2016 - Página 5



Região MetropolitanaO CandeeiroEdição de Junho de 2016 - Página 6

CAMAÇARI

Fonte e Foto: Ascom/PMDB de Camaçari

Tude recebe apoio do PP
para sucessão em Camaçari

Tude (PMDB), Gilberto D’Errico e Cacá Leão (PP)

Madre de Deus

Edital Madre Cultura e Arte, em seu
segundo ano, contempla 11 projetos

Fonte  e Foto:
Ascom/PMMD

Os contemplados exibem, com orgulho, os prêmios

A produção de petróleo no
pré-sal brasileiro alcançou, no
último dia 8 de maio, um novo
recorde, ao superar o patamar
de 1 milhão de barris por dia
(bpd). Desse total, A Petrobrás
é responsável por mais de 70%
do volume produzido. Com
isso, os campos do pré-sal
localizados nas bacias de
Santos e de Campos já
respondem, hoje, por cerca de
40% da nossa produção de
petróleo operada no Brasi.

Esse resultado foi
alcançado em menos de dez
anos após a descoberta dessas
jazidas, ocorrida em 2006. E
em menos de dois anos depois
de atingida a produção de 500
mil barris por dia, em julho de
2014. Isso comprova não só a
viabilidade técnica e
econômica do pré-sal, como
também a sua alta
produtividade. Em termos
comparativos, A Petrobrás
atingiu a produção do
primeiro milhão de barris
diários de petróleo em 1998,

ou seja, 45 anos após sua
criação.

O recorde de agora foi
obtido com a contribuição de
apenas 52 poços produtores,
o que comprova o excelente
retorno dos investimentos no
pré-sal. É importante
ressaltar que o primeiro
milhão de barris produzido
por dia pela companhia, em
1998, foi obtido com a
contribuição de mais de 8 mil
poços produtores.

O custo médio de
extração, também vem sendo
reduzido gradativamente ao
longo dos últimos anos.
Passou de US$ 9,1 por barril
de óleo equivalente (óleo +
gás) em 2014, para US$ 8,3
em 2015, e atingiu um valor
inferior a US$ 8 por barril no
primeiro trimestre deste ano.
Um resultado bastante
significativo, se comparado
com a média da indústria, que
oscila em torno dos US$ 15
por barril de óleo equivalente.

Produção do pré-sal já supera o
milhão de barril de petróleo/dia

Fonte: Petrobrás / Autor: Alex Prado

Audiência de prestação de
contas é realizada na câmara

Município passa a contar com o Programa
de Tecnologia Assistiva em Saúde

 Texto e Foto:AGECOM/PMSFC

O hospital municipal presta relevantes serviços

São Francisco do Conde

Hospital Célia Almeida Lima em
São Francisco do Conde inaugura
serviço de odontologia em âmbito
hospitalar

Prefeitura de São Francisco do Conde

discute convênio na área de Saúde com

a Universidade Federal do Recôcavo

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, por meio da
Secretaria Municipal da
Saúde – SESAU e através do
Centro de Apoio e
Acompanhamento à Pessoa
com Doença Falciforme e
outras Hemoglobinopatias -
Rilza Valentim, reuniu-se
com representantes da
Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB)
e, juntos, estão estudando
alternativas para realização
de exames diagnósticos e para
acompanhamento de pessoas
que vivem com a Doença
Falciforme na cidade de Cruz
das Almas.

O reitor da UFRB,

Silvio Soglia, o coordenador
do Laboratório de Apoio
Diagnóstico em Anemias,
professor Fábio Couto do
Centro de Ciências Agrárias,
Ambientais e Biológicas
(CCAAB/UFRB), as
enfermeiras Tailana Sena,
Ana Claudia Reis, além de
Telma Silva, assessora
especial da Prefeitura de São
Francisco do Conde,
estiveram presentes na
reunião no campus Cruz das
Almas, no dia 09 de maio. As
discussões buscam avaliar a
viabilidade logística de
realização dos exames até a
efetivação do convênio entre
a UFRB e a Prefeitura.

No último dia 13 de junho, o
pré candidato a prefeito de
Camaçari, José Tude (PMDB),
esteve acompanhado do
presidente municipal do PP,
Gilberto D´Érrico, numa
reunião com o Deputado
Federal Cacá Leão, que é o
representante do partido no
município, por ter sido o mais
votado da legenda em
Camaçari nas últimas
eleições.

Cacá e Gilberto
anunciaram o apoio do
Partido Progressista em
Camaçari à pré candidatura
de Tude, e defendem essa
decisão argumentando que
Tude é a melhor escolha, por
sua experiência
administrativa, capacidade de
gestão e, sobretudo, pelas
inúmeras realizações na
cidade durante os três
mandatos como prefeito de
Camaçari.

O Deputado Federal Cacá
Leão usou as redes sociais
para anunciar o apoio do PP à
Tude.

“Recebi no escritório em
Salvador, o ex-prefeito e pré-
candidato em Camaçari, Tude,
para tratar sobre a eleição
municipal deste ano. Conheço
a experiência e a forma como
Tude conduziu o município
quando foi prefeito e selamos
o nosso apoio para o eleger
novamente.” Publicou Cacá

Leão em seu perfil do
facebook.

O presidente municipal do
partido progressista, Gilberto
D’Érrico, também se
manifestou sobre o apoio.

“É uma decisão coerente,
em função das nossas
tradições locais, quando
sempre tive ao lado do nosso
líder Tude. Inclusive, porque
Tude é o único capaz de
colocar Camaçari novamente
no seu lugar de protagonismo
político, industrial, comercial
e de desenvolvimento da
nossa região”.

Para Tude, o apoio do PP é
importante e ao mesmo tempo
bastante representativo.

“Estou feliz por essa
decisão do partido
progressista em apoiar minha

candidatura à prefeito. O PP
é uma grande legenda, uma
das maiores bancadas no
congresso nacional e tem
força política.

Ao mesmo tempo, percebo
que esse movimento denota
uma movimentação positiva,
que confirma nosso
crescimento nessa
consolidação de candidatura
e fortalecimento político e
partidário para o pleito deste
ano. E vamos avançar ainda
mais. Em breve, outras
legendas irão declarar esse
apoio à minha candidatura e
vamos divulgar no momento
oportuno.” Disse Tude,
confiante que será o
representante da oposição
nas eleições deste ano, em
Camaçari.

Na noite da última quarta 08
de junho, aconteceu na
Biblioteca Municipal, a
premiação da segunda edição
do Edital Madre Cultura e
Arte, realizado pela Prefeitura
de Madre de Deus, através da
Secretaria de Cultura e
Turismo (SECULT).

O Edital, que tem como
objetivo selecionar propostas
que estimulem o
desenvolvimento das artes e
reconheçam a cultura local, é
voltado para contemplar
projetos culturais de grupos e
artistas do município e as
diversas linguagens artísticas,
como teatro, dança e música.
Ao todo, foram 67 projetos
inscritos, sendo 11
contemplados, englobando
pesquisa, formação de
linguagens artísticas,
produção e difusão, num total
de 250 mil reais em
premiações, divididos entre as
categorias.

Em seu discurso, o
Secretário de Cultura Djalma
Thürler diz que o projeto
talvez seja o mais importante
na plataforma nossa de
trabalho porque o outro faz
parte deste conjunto, a gente
credita no outro, a
participação dele, a
transformação da sociedade
através da cultura.” Como
resultado deste trabalho, ele
aponta o destaque do

espetáculo Brasil Africano,
projeto contemplado na
primeira edição do Edital, que
resultou de oficinas de teatro
e dança afro e também
mediação sobre cultura negra,
o qual foi contemplado como
segundo melhor projeto do
Brasil, neste sentido, no Edital
da Fundação Palmares.

O Prefeito Jeferson
Andrade disse estar muito
feliz com mais esta noite de
transformação. Citou o nome
de todos os contemplados e os
parabenizou pelos projetos
que serão desenvolvidos em
virtude da aprovação no
Edital. E declarou: “Muitos
que produzem cultura viviam
com aquela cuiazinha na mão,
pedindo a um e outro pra fazer
ações de utilidades. Nós
fazemos parte de um grupo
que divide as oportunidades.

Eu, daqui, me dei o direito de,
junto com esta equipe, dizer
que a cultura daqui se faz pelo
município ou, principalmente,
por quem acredita e vive em
cheque a cultura!”

Estavam presentes ao
evento, além do Prefeito
Jeferson Andrade e o
Secretário de Cultura e
Turismo Djalma Thürler, os
secretários: Ericson Gomes,
Jodeci Alves, Jibson
Coutinho, Márcio Braga,
Jacson Andrade, Janatan
Silva, Paulo Sérgio de Souza,
Edmário Cerqueira, Rosânia
Rabelo, além dos
representantes da Câmara
Municipal, Vereadores Jailton
Polícia, Marden Filho de
Tutuca e Cláudia Copque.

Aconteceu no último dia 31 de
maio, na Câmara de
Vereadores, avaliação das
metas fiscais do 1°
quadrimestre de 2016 da
prefeitura, em atendimento à
Lei Complementar n° 101/
2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Na
audiência, os representantes
apresentaram e detalharam a
Execução Orçamentária,
Metas Fiscais, Dívida Pública,
Gastos com Pessoal e
Cumprimento dos Limites
Constitucionais.

O Controlador do
Município, Roberto
Alexandre, informou que até o
momento, a prefeitura está
operando com queda de
receita e aumento de dívida.
“A arrecadação do município
de 2015 até o momento, foi
maior do que 2016”, pontuou.

Segundo o Secretário de
Finanças, Jerolino
Mascarenha, o aumento da
dívida se deu por conta das
mudanças no cálculo de juros
do INSS. Ele relatou também
que o município tem dívida
retroativa (dos governos
passados), junto ao INSS, de
mais de 300 milhões, além de
uma dívida de mais de
1milhão com o
DESENBAHIA, referente a
escadaria que ligaria a BA 522
à Igreja Nossa Senhora das
Candeias.

Os presentes tiveram a
oportunidade de conhecer os
números da arrecadação
municipal e a aplicação dos
recursos públicos em
investimento e manutenção
dos serviços públicos
municipal.

Fonte: ASCOM / CMC

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal da
Saúde (SESAU), está
lançando o Programa de
Tecnologia Assistiva em
Saúde, para o tratamento de
pessoas com deficiência,
incapacidades e/ou
mobilidade reduzida, com
enfermidades crônicas, com
doenças infectocontagiosas ou
causadoras de deficiência. A
ação de dá porque a
administração municipal
considera que uma sociedade
inclusiva parte do pressuposto
de inserir todas as pessoas e,
para isso, a ela precisa ser
modificada para atender as
necessidades de seus
cidadãos, sem preconceitos,
discriminações e barreiras
sociais, culturais e
arquitetônicas.

O objetivo é oferecer
recursos e serviços para
facilitar o desenvolvimento
das atividades diárias das
pessoas com deficiência,
procurando aumentar as

capacidades de movimento e,
assim, promover a
independência e a autonomia.

O programa tem como
diferencial, o fato de
contemplar, além das pessoas
com deficiência, hipertensos,
diabéticos, as pessoas com
incapacidades e/ou
mobilidade reduzida,
enfermos crônicos, bem como
o público em situação de
vulnerabilidade e risco social. 

Ainda em sua fase inicial,
o Programa de Tecnologia
Assistiva em Saúde já
apresenta resultados
positivos, como a realização
de 10 consultas
oftalmológicas; 10 óculos
entregues para estudantes da
Educação de Jovens e Adultos
- EJA;  entrega de 20 cadeiras
de rodas
convencionais;entrega de 20
cadeiras de banho; 06 pares
de muletas; 01 andador; 10
colchões casca de ovo; entrega
de 01 bengala; entrega de 80
cestas básicas para
diabéticos; entrega de 100

cestas básicas para
hipertensos, entre outras
ações.

Os pedidos de ajuda
devem vir através da
assistente social das
unidadesdo Programa de
Saúde da Família (PSF),
localizadas nos bairros
da Baixa Fria (unidade
satélite Fazenda Macaco),
Caípe de Cima, Caípe de
Baixo, Colmonte, Santo

Estevão (satélite Ilha do Paty),
Engenho de Baixo (satélite
Ilha das Fontes), Socorro,
Muribeca, Jabequara, Monte
Recôncavo, Paramirim
(unidade satélite no
Madruga), Nova São
Francisco, Campinas/
Pitangueira, São Bento e o
PACS (Programa dos Agentes
Comunitários de Saúde), na
Rua Raimundo Ribeiro.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal da
Saúde – SESAU, aumenta a
oferta de serviços de saúde
para a comunidade
compreendendo a
importância da
multidisciplinaridade nos
serviços prestados e passará a
prestar também serviço de
odontologia em âmbito
hospitalar, no Hospital
Docente Assistencial Célia
Almeida Lima - HDACAL, a
partir do dia 07 de junho. A
coordenação técnica é de

Silvana Sampaio Seixas
(CROBa 7350).

O d o n t o l o g i a
Hospitalar pode ser
compreendida por cuidados
das alterações bucais que
exigem intervenções de
equipes multidisciplinares
nos atendimentos de alta
complexidade. A Odontologia
integrada ao hospital permite
melhor desempenho no
compromisso de assistência
ao paciente e expande o
atendimento de saúde bucal à
população de todo o
município.
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Rildo Silva

Biblioteca Náutica passou pelo Distrito de Caboto

O projeto oferece acesso à leitura para crianças e
adolescentes, numa embarcação que passa por
comunidades banhadas pela Baía de Todos os Santos

Candeias vai perder o sinal
de TV analógico em 2017

Por Rildo Silva

Governo Federal aperta o
cerco contra servidores

            Fonte e Foto: Ascom/PMC

Aleluia acelera aprovação de
novo marco do pré-sal
Relator do projeto de lei do
Senado 131/2015, que
desobriga a Petrobras de ser
operadora de todos os campos
do pré-sal e bancar 30% de
todos investimentos e bônus
de assinatura, o deputado
federal José Carlos Aleluia
(DEM-BA) não vai criar
nenhum entrave para a
aprovação da proposta na
Câmara Federal. “Para
acelerar o processo, mantive
intacto o texto do projeto, de
autoria do senador José Serra
(PSDB-SP), aprovado pelo
Senado”.

Ao evitar qualquer
alteração do texto em seu
relatório, Aleluia evita que o
projeto volte ao Senado
Federal e seja retardada a
vigência do novo marco legal
do pré-sal. “A situação em que
se encontra o setor de petróleo
no Brasil, onde só a Petrobras
desempregou mais de 200 mil
pessoas, não permite que seja
adiada qualquer medida para
a retomada de investimentos
nesta atividade, que tem
grande peso no PIB nacional”,
explica o deputado.

Para o parlamentar
baiano, o novo marco legal do
pré-sal vai permitir a atração
de investimentos privados
num momento em que a
Petrobras se encontra
incapacitada de fazê-los, por
causa da crise vivida pela
empresa  em razão dos
prejuízos bilionários,
causados por gestões
irresponsáveis.

“Além de uma equivocada
política de preços para os
combustíveis, a Petrobras
cometeu erros estratégicos,
desperdiçando recursos na
compra da sucateada refinaria
de Pasadena nos EUA e na
construção de novas Fonte : Ascom Dep.José Carlos Aleluia

Rua do Triângulo, nº 15 - Candeias-Ba. (71) 3605-4141

Rua do Carro, 60 - Ed. Fórum Park - Sala 204 Campo
da Pólvora   ao lado do Fórum Rui Barbosa
Salvador-Bahia - Fone: (71) 3321-6199

ANTÔNIO JOSÉ & ADVOGADOS ASSOCIADOS
#Reclamações Trabalhistas #AuxílioDoença #Ações

Previdenciárias #Pensão por Morte #Acidente de
Trabalho #Aposentadorias  #Doenças Ocupacionais

#Amparo ao Idoso  #Revisão de Benefícios
#Amparo ao Deficiente

Fonte: Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controle

refinarias no Brasil, como a
Abreu e Lima, em
Pernambuco, e o Comperj no
Rio de janeiro. Essas
barbeiragens causaram mais
de R$ 140 bilhões em
prejuízos”, afirma o deputado.

A preocupação de Aleluia
é que a demora na aprovação
do novo marco do pré-sal
provoque uma significativa
queda na produção nacional
de petróleo. “Há o risco de
que, em 2019, estejamos
produzindo bem menos
petróleo do que hoje, o que
terá consequência bastantes
negativas na balança
comercial e em nossa
economia”.

O democrata observa que,
ao contrário do que dizem os
adversários petistas, o projeto
de lei do Senado não altera em
nada os benefícios sociais da
exploração do pré-sal. “Não
será retirado nenhum recurso
da educação. Muito pelo
contrário. Com os
investimentos e o incremento
da produção, haverá mais
royalties para o setor
educacional”.

Aleluia lembra também
que a Petrobras continua com
a preferência de operar novos
campos se quiser e o Poder
Executivo aprovar. “Além
disso, o projeto não altera o
regime de partilha e a
competência do Executivo
para ditar os rumos dos leilões
das diferentes áreas nem
mexe nas políticas de
conteúdo nacional de insumos
para o setor. Também são
preservados os poderes da
Agência Nacional de Petróleo
(ANP) e da estatal Pré-Sal
Petróleo S/A para regular e
intervir nos campos de
exploração”.

A população brasileira começa a se organizar para que as
mudanças aconteçam no Brasil. Manifestações estão sendo
marcadas para pressionar o governo Temer a ouvir a voz das ruas.
Os movimentos que reuniram mais de 6 milhões de pessoas  em
todo o Brasil se empenham a cada dia para conscientizar o povo a
tomar uma atitude. Intelectuais, artistas, cientistas políticos,
profissionais liberais, entre outros sugerem  mudanças no sistema
político do Brasil. A reforma política, a reforma administrativa, a
reforma tributária são alguns dos pontos que precisam ser
colocados em prática. Já existem projetos tanto na Câmara de
Deputados quanto no Senado para serem votados. Falta vontade
política e pressão popular. Agora não dá para voltar atrás. Os
políticos devem atender os anseios do povo ou serão punidos nas
próximas eleições. O eleitor possui uma arma infalível: o titulo.
O político omisso será penalizado nas eleições de 2018. O caminho
será longo, mas o Brasil verás que o filho teu não foge à luta.

Implantação do Congresso Unicameral
O Brasil adota um sistema híbrido na composição do Legislativo.
Estados e municípios possuem Assembleia Legislativa e Câmara
Municipal, respectivamente, exemplo do modelo unicameral. Já
o Congresso Nacional é composto de duas casas: A Câmara de
Deputados e o Senado Federal, portanto, o modelo bicameral.
Diante disto, as pautas de votação atrasam e emperram a
democracia. A implantação do Congresso Unicameral
simplificaria o sistema político, alem de gerar economia aos cofres
públicos.
Fim do coeficiente eleitoral e implantação do voto distrital: a
reforma eleitoral é um ponto de extrema importância para o
aprimoramento da democracia. O eleitor quer que o candidato
eleito seja o mais votado e não o estabelecido pelo arcaico
coeficiente eleitoral. Nesse modelo, nem sempre o mais votado
assume a vaga. Uma conta realizada pelo juiz eleitoral, que é a
soma dos votos válidos mais os votos em branco dividindo-se o
resultado pelo número de vagas na Câmara Federal, Assembleia
Legislativa e Câmara Municipal é que outorga o direito de ser
eleito. Já no voto distrital são eleitos os candidatos mais votados.

Fim do fisiologismo político
O toma lá dá cá em troca de apoio já se tornou uma prática comum
na política brasileira. O Legislativo barganha com o Executivo
ministérios, cargos e diretorias em estatais, empresas de
economia mista, autarquias e fundações. O artigo da Constituição
brasileira determina que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário
devem ser independentes e harmônicos entre si. Entretanto, o
que se constata é o fisiologismo político. Os cargos deveriam ser
preenchidos apenas por técnicos. A meritocracia seria a base para
qualquer contratação e não o apadrinhamento político. Deputados
e senadores, eleitos pelo povo, não respeitam o resultado das
urnas e deixam os seus mandatos para atender interesses
próprios.. É necessário uma lei para por fim ao fisiologismo
político no Brasil.

Fim de pensões a filhas de militares
É inaceitável para a sociedade brasileira que as filhas de militares
continuem a receber pensões vitalícia bancadas pela União.  As
filhas de militares no Brasil, seja do Exército, Marinha ou
Aeronáutica, maiores de idade e solteiras, recebem uma pensão
mensal sem nenhuma justificativa plausível. Os benefícios
vitalícios permanecem intocados em um país que enfrenta uma
crise econômica aguda. Segundo dados do Ministério da Defesa
enviados à Comissão de Orçamento, há 185.326 beneficiárias  que
equivalem a 27,7% do total de pensionistas e 36,25% do efetivo
de militares. O gasto estimado com essas pensões em 2015 chegou
a R$ 3,8 bilhões, num regime de aposentadoria deficitário e que
tem rombo projetado de R$ 11 bilhões para este ano.

Reforma tributária
A reforma tributária no Brasil envolve vários pontos e tem gerado
muitos conflitos entre o governo e especialistas. As sugestões para
uma reforma tributária  justa e eficiente são infinitas. De fato, a
política fiscal é essencial para que o governo arrecade os tributos
e os redirecione em obras e serviços em favor da população. A
questão é que o brasileiro paga uma carga tributária altíssima e
não vê resultados. É importante que o país tenha um sistema de
saúde eficiente, uma educação de qualidade, ruas limpas e
iluminadas, segurança política idônea, entre outros, mas as
alíquotas dos impostos são estratosféricas em relação a outros
países. Numa reforma tributaria justa, é necessária a repartição
dos tributos. O município é o ente federativo onde o imposto é
gerado, o cidadão mora no município, as empresas estão no
município, a célula da economia é o município, mas a maior fatia
dos impostos são arrecadados pelo Estado e União. O ICMS
gerado  no município, por exemplo, lhe é creditado apenas 25%
da arrecadação.

Unificação das policias civil e militar
A unificação das policias civil e militar é uma questão complexa a
ser resolvida pelo Governo Federal. A discussão de mudanças na
gestão das polícias vem ganhando força com projetos no Senado
e Câmara dos Deputados, em Brasília. Há duas propostas de
emenda à Constituição (PEC) em tramitação – uma no Senado
Federal, a PEC 51/13, que visa a alteração do atual modelo de
segurança pública, convertendo as duas corporações em uma só;
outra na Câmara dos Deputados, a PEC 431/14, que amplia a
competência da PM, dando-lhe atribuições de polícia judiciária,
com poderes de investigação. Os dois projetos são bastante
polêmicos. A atuação de dois órgãos atuando na mesma área tem
gerado muitos conflitos. A arbitrariedade de policiais militares e
o excesso da força tem ceifado a vida de muitos inocentes. Um
comando geral é o começo para uma polícia mais humana. A
população deve pressionar o legislativo para que essa unificação
de fato aconteça.

Implantação da escola em tempo integral em todo o
Brasil 
A educação é à base do desenvolvimento de um país. Diversos
projetos são sugeridos para aprimorar o ensino no Brasil. Alguns
pedagogos apontam uma deficiência no ensino de base, ou seja,
na educação fundamental. A escola em tempo integral já está em
funcionamento no país, mas precisa ser ampliada. Segundo o
Ministério da Educação, o ensino diurno está presente em 12 %
das matrículas da rede publica. Este é um programa que precisa
urgentemente atingir 100% do corpo discente  do ensino
fundamental. Os países que compõe os Tigres Asiáticos, por
exemplo, investiram maciçamente em educação e surpreenderam
o mundo com qualidade de ensino e inovações tecnológicas.
Enquanto isso no Brasil, grande parte da população dá prioridade
a onze homens correndo atrás de uma bola. Deste jeito, nunca
seremos uma grande nação.

A comunidade de Caboto
recebeu, na manhã do último
dia 8de junho, a embarcação
da Biblioteca Náutica, projeto
promovido pela Unilab –
Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira, e que conta
com o apoio da Secretaria de
Educação de Candeias. O
projeto oferece acesso à
leitura numa embarcação que
passa por comunidades
banhadas pela Baía de Todos
os Santos.
Com uma programação
diferenciada, os alunos das
Escolas Municipais Thyeres
Novais e Eliodoro de Jesus
iniciaram o dia com um café
da manhã cultural, com
alimentos típicos da
localidade. A vice-diretora
Rosália das Neves lembrou a
importância e a frequência de
cada alimento na mesa das
famílias daquele local.  Em

seguida, as crianças, os
professores e os pais foram até
o cais recepcionar a
embarcação, onde tiveram
acesso a livros de literatura
afro-brasileira, africana e
indígena.

Contação de Histórias
Durante todo o dia, as

pessoas da comunidade
puderam participar de rodas
de contação de histórias,
especialmente as crianças e
estudantes. A embarcação

conta com acervo bastante
diversificado que atende a
todos os gostos.  Também
estão sendo realizadas
oficinas de formação para
professores e interessados,
além de oficinas de arte e
cultura para as crianças, como
produção de máscaras
africanas, bonecas e pinturas
corporais.

Coordenado pela
professora Cristiane Souza e
sua equipe de bibliotecários,
bolsistas e voluntários do
curso de Bacharelado em
Humanidades (BHU) da
Unilab, o projeto também
conta com participação da
professora Luiza Regis, da
rede municipal de ensino de
Candeias.

Na edição de Caboto,
esteve presente a
coordenadora de relações
étnico-raciais da SEDUC,
Bárbara Oliveira.

O telespectador candeense
deve ficar sem o sinal da TV
aberta com  transmissão no
sistema analógico a partir de
26 de julho de 2017. A data foi
estipulada pelo Ministério das
Comunicações, que
estabeleceu um cronograma
de desligamento do sistema
analógico em todo o Brasil. As
emissoras de TV da capital
baiana, que atingem a Região
Metropolitana de Salvador e
algumas cidades do
Recôncavo Baiano,
desligaram os transmissores
em VHF analógico e passarão
a transmitir, exclusivamente,
o sinal digital (HD), que
possui alta qualidade de som
e de imagem.
Atualmente, quatorze
emissoras de Salvador
transmitem em alta definição
e outras estão em processo de
transição.O processo de
digitalização dos
transmissores, no interior do
Estado, deve durar até o final
de 2018. Em muitos
municípios, os transmissores
de TV são mantidos pelas
prefeituras, que deverão
substituir o sistema analógico
pelo digital. Em um momento
de crise econômica e da queda
na arrecadação, os prefeitos
devem buscar alternativas
para que os seus munícipes
não fiquem sem assistir o
veículo de comunicação de

maior penetração no mundo
moderno.
 A primeira emissora de
televisão do Brasil foi
inaugurada em 18 de
setembro de 1950, trazida
por Assis Chateaubriand que
fundou a TV Tupi em São
Paulo.  Na Bahia, a novidade
tecnológica  foi fundada em
1960 pelos Diários
Associados, com a
implantação da TV Itapoan,
atualmente Record Bahia.
As emissoras da Bahia terão
de avisar os telespectadores
sobre o desligamento. Uma
campanha de alerta terá início
um ano antes da data prevista
para a transição em cada
cidade. O telespectador
candeense  que possui TV de
tubo ou sem o conversor
digital integrado  deve
adquirir um aparelho que
converte o sinal de alta
definição para os modelos de
televisão  arcaicos. Diante de
milhares de pessoas
desempregados, surge uma
despesa extra.

Com o desligamento da
TV analógica, será possível a
entrada em operação do
Serviço Móvel Pessoal de
quarta geração (4G - internet
móvel em alta velocidade) na
faixa de 700 MHz, atualmente
utilizada para a transmissão
de TV  VHF analógico.

O combate à impunidade na
Administração Pública
Federal, uma das diretrizes
prioritárias da Controladoria-
Geral da União (CGU), já
resultou na aplicação de
punições expulsivas a 5 mil
agentes públicos por
envolvimento em ilícitos. No
período de 2003 até 2014,
foram registradas 4.199
demissões de servidores
efetivos; 451 destituições de
ocupantes de cargos em
comissão; e 350 cassações de
aposentadorias. Esses
números se referem apenas
aos servidores públicos
propriamente ditos, ou seja,
regidos pela Lei 8.112/90. Não
inclui aqueles dispensados ou

demitidos de empregos
públicos em empresas
estatais, como a ECT,
Infraero, Caixa etc.

O principal fundamento
das expulsões foi a
comprovação da prática de
atos relacionados à
improbidade ou à corrupção,
que totaliza 3.370 das
penalidades aplicadas ou
64,7% do total. Abandono de
cargo, inassiduidade ou
acumulação ilícita de cargos
são motivos que vêm a seguir,
com 1.107 dos casos. Também
figuram entre os motivos que
mais afastaram servidores de
suas atividades, proceder de
forma desidiosa e participar
em gerência ou administração

de sociedade privada, o que
suscita conflito de interesses.

Os dados constam
d o  ú l t i m o
levantamento realizado pela
Controladoria e divulgado em
17/10/ 2014. O relatório de
punições expulsivas é
publicado mensalmente na
Internet, de forma a prestar
contas à sociedade sobre a
atividade disciplinar exercida
no âmbito do Executivo
Federal.

As informações são
consolidadas por meio do
Sistema de Correição, que
conta com uma unidade em
cada ministério e é dirigido
pela Corregedoria-Geral da
União, vinculada à CGU. A
Controladoria também
mantém o Cadastro de
Expulsões da Administração
Federal (CEAF), disponível no
Portal da Transparência do
Governo Federal. A
ferramenta permite consultar,
de forma detalhada, a punição

aplicada ao servidor, órgão de
lotação, data da punição, a
Unidade da Federação (UF) e
fundamentos legais. A fonte
das informações é o Diário
Oficial da União.

O servidor apenado, a
depender do tipo de infração
cometida, não poderá ocupar
cargo público pelo prazo de
cinco anos. Também fica
inelegível por oito anos, nos
termos da Lei da Ficha Limpa.
Nos casos mais graves, terá os
direitos políticos suspensos;
os bens indisponibilizados;
deverá ressarcir ao erário o
prejuízo causado; e poderá
ficar impedido de retornar ao
serviço público. Em todos os
casos, as condutas irregulares
ficaram comprovadas após
condução de Processo
Administrativo Disciplinar
(PAD), conforme determina a
Lei nº 8.112/1990, que
garantiu aos envolvidos o
direito à ampla defesa e ao
contraditório.
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

www.linsmercantil.com.br / linsmercantil@hotmail.com
 Rod. 522 - Caroba ao lado do Posto Garoupa II

 Fone: (71) 3601-6911  Candeias-Ba.

Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

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

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

CRO/BA 3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS,
TINTASTUBOS & CONEXÕES,

AZULEJOS E REVESTIMENTOS,
MATERIAIS  HIDRÁULICOS

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

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

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade
#BATERIAS # EXTINTORES #LANTERNAS

#ÓLEOS LUBRIFICANTES #FARÓIS
#PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

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

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS
Bebidas, Secos & Molhados e Gêneros Alimentícios em Geral

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Mangueiras Hidráulicas - Ar Condicionado - Travas Elétricas

Motores e Bombas - Alinhamento de Balanceamento

Rua Teixeira de Freitas - Esquina com a Rua Rio de Janeiro
Fone: (71) 3601-1097 - Candeias-Bahia

Georgem Luiz Moreira da Silva
                            CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA
CONTÁBIL,

FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar-Centro
Fones: (71) 3601-2089 / 8134/3565

O MAIS COMPLETO SUPERMERCADO DE CANDEIAS

Rua São João, nº 59 - Trângulo - Fone: (71) 3504-1021 / Candeias-Ba.

Os Melhores Preços da Região. Confira!

*FRETAMENTO *TURISMO
*VIAGENS EVENTUAIS

Tabalhamos com Veículos Novos
Motoristas Treinados e Capacitados

*QUALIDADE
*SEGURANÇA
*CONFORTO

Rua 14 de Agosto - Distrito de Caroba - Candeias-Ba.

Parceria FAC / UNIJORGE


