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Legislativo volta ao trabalho!

O prefeito Pitagoras Ibiapina foi à Tribuna da Câmara ler a sua Mensagem anual

Uma sessão solene realizada
no último dia 15 de feverei-
ro, com a presença de 16 dos
17 vereadores que compõem
a Casa do Povo, marcou a
abertura dos trabalhos legis-
lativos do segundo período
da 15ª Legislatura da Câmara
Municipal de Candeias.

O presidente da Câmara
de Vereadores, Fernando
Calmon, abriu a sessão espe-
cial convidando o Frei Jorge
Luiz, reitor do Santuário de
Nossa Senhora das Candei-
as, para fazer a oração de
abertura dos trabalhos de
2018, seguindo-se da execu-
ção do hino em homenagem
a Candeias.

Já com o auditório da Câ-
mara repleto de funcionári-
os da prefeitura e assessores
dos vereadores presentes,
além de algumas lideranças
políticas, o presidente Fer-
nando Calmon convidou o
prefeito Pitagoras Ibiapina,

para usar a Tribuna e ler a
sua Mensagem anual. Em
sua fala, o prefeito anunciou

60 ações que, segundo ele,
serão implantadas no muni-
cípio nesse ano de 2018. A

sessão foi encerrada com a
execução do Hino Nacional
Brasileiro.

Foto:ABDIAS ALVES

Câmara Municipal de
Candeias implanta a
Ouvidoria Geral

João Batista foi nomeado na Ouvidoria Geral

O presidente da Câmara de
Vereadores de Candeias, Fer-
nando Calmon, atendendo ao
que preconiza a transparência
no serviço público, acaba de
implantar a Ouvidoria Geral,
um órgão voltado para aten-
der as demandas da popula-
ção de Candeias, no que diz
respeito aos serviços presta-
dos aos cidadãos.

Na Ouvidoria Geral, todo
cidadão poderá fazer denún-
cias, reclamações, elogios, crí-
ticas e solicitar informações
de qualquer órgão que com-

põe os Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário.

De acordo com João Batis-
ta, nomeado como o primeiro
Ouvidor Geral de Candeias, a
Ouvidoria conta com o apoio
do Ministério Público Estadu-
al, Defensoria Pública, Corre-
gedoria Geral da União, com
o objetivo de promover o bom
atendimento nos serviços
prestados pelos órgãos públi-
cos e privados, assegurando a
resposta e mediação, confor-
me  a Lei de Acesso a Infor-
mação.

Nessa edição, o jornal O Candeeiro está completando 13 anos
de vida. Durante todo esse período em que o impresso mais
lido da região metropolitana circulou, religiosamente, todos
os meses, muita coisa aconteceu na Bahia, no Brasil e no
mundo. Em todas as esferas da vida, mudanças significati-
vas provocaram avanços e retrocessos, ressaltando a imper-
manência das situações e prevenindo-nos de que o mais im-
portante nessa experiência humana é saber navegar em to-
das as marés.

Vimos regimes políticos atingirem seu ápice e desmoro-
narem, disputa de poderes se refletirem na perda de benefí-
cios sociais e os discretos privilégios de um grupo social, ju-
ristas e políticos, serem desmascarados e expostos na inter-
net. A comunicação mudou de formato e em meio a tantas
inovações tecnológicas, a mentira e a simulação substituí-
ram o jornalismo investigativo e o compromisso com a ver-
dade. 

Em ritmo compassado, indo de encontro à maré,   a seri-
edade de  O candeeiro permaneceu inalterada como uma mon-
tanha no Himalaia. A ética nas relações com a sociedade,
reconhecendo seu quarto poder, fez do compromisso com a
responsabilidade social o selo do nosso jornal. Arauto da
transparência, parceiro e instrumento da emancipação do
homem, O Candeeiro se firma e amadurece, melhora com o
tempo, como vinho. 

A confiança com o leitor foi o elo estabelecido nesses anos
de caminhada, em que a luz do nosso jornal tem iluminado
as ideias e esclarecido a população sobre os principais pas-
sos adotados na política desse pedaço de Bahia, região his-
tórica por natureza, peça importante no xadrez dos territó-
rios, cujo povo quer se reconhecer enquanto cidadão e por
isso valoriza a informação verdadeira. 

A recomendação da carta 13 do tarô egípcio, diz: “a noite
passou e chegou o novo dia; reveste-te pois com as armas da
luz”. É com a sabedoria dessas palavras que desejamos vida
longa a O Candeeiro, com a certeza  de que nosso caminho foi
sedimentando em cima de princípios fundamentais do bom
jornalismo e que, faça chuva ou faça sol, seguiremos em fren-
te, iluminando as mentes dos nossos leitores. 

Editorial

O Candeeiro sopra 13 velinhas esse mês

Sophia Mídian é diretora de jornalismo de
O Candeeiro e professora de Comunicação da
Universidade Estadual da Bahia - UNEB

Sophia Mídian

Inauguração da CLIMA
será agora em março

O prédio da CLIMA está recebendo os últimos retoques

Devido a um pequeno atraso
nas obras de acabamento do
prédio da Clínica Maria Alba-
no, que está recebendo os úl-
timos retoques, a inauguração
das novas instalações da CLI-
MA, que estava programada
para acontecer agora em feve-
reiro, foi adiada para março.

De acordo com o médico
ginecologista e obstetra,
Amâncio Nascimento, diretor
administrativo da empresa, o
novo prédio, que ganhou mais
um pavimento, onde funcio-
nará o setor administrativo e
de pessoal, ganhou também
amplos apartamentos para in-

ternação de pacientes que ne-
cessitem.

Com as novas instalações,
a CLIMA oferecerá muito
mais conforto e comodidade
para os seus pacientes. “Esta-
mos investindo na nossa clí-
nica, para continuar oferecen-
do os melhores serviços médi-
cos prestados na região, sem-
pre com humanismo, qualida,
pontuou Dr. Amâncio, acres-
centando que já estão prontos
o primeiro e segundo andares,
faltando apenas readequação
do térreo, da rampa e do esta-
cionamento, que estão sendo
executadas.

Em Dias D’Ávila, secretário
Carlos Martins comemora
aniversário da cidade

Ao lado do governador Rui Cos-
ta e da prefeita Jussara Márcia,
o secretário de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento
Social (SJDHDS), Carlos
Martins, acompanhou a inau-

guração da Praça Raul Seixas e
a assinatura da ordem de servi-
ço para a construção de uma
unidade do CAPS e de uma Aca-
demia da Saúde, em Dias
D’Ávila.                                Pag.7

O Gov. Rui Costa e o Sec. Carlos Martins cor em Dias D’ávila
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Inteligência espiritual
Meditando sobre a
responsabilidade de
pais e educadores
na sólida formação
espiritual, humana
e ética dos infantes,
recordei-me do que,
em 1981, disse ao
jornalista italiano

Paulo Rappoccio Parisi (1921-2016),
há décadas radicado no Brasil. De-
fendi a basilar necessidade de unir ao
raciocínio intelectual a sabedoria que
se origina no coração das criaturas.
Sim, porque também existe a inteli-
gência do sentimento, da emoção e,
mais que isso, a espiritual, provinda
do Mundo ainda invisível aos nossos
olhos materiais, por questões de fre-
quência, entre outras. Ninguém mor-
re. Continuamos vivos pela Eternida-
de.

Educação com Espiritualidade
Ecumênica

No Manifesto da Boa Vontade
(1991), escrevi que, intuitivamente,
com acerto, assevera o próprio povo,
seguido por eminentes pensadores:
“Enquanto há vida, há esperança”,
consoante a afirmativa do filósofo
grego Teócrito (320-250 a.C.). O ca-
minho mais acertado, portanto, per-
manece na área da Educação com
Espiritualidade Ecumênica, um pas-
so à frente no terceiro milênio, que
se aproxima.

Contudo, a insensibilidade de
muitos foi a motivação deste expres-
sivo repto do notável Martin Luther
King Jr. (1929-1968): “Ao longo do

O mundo nasceu com música
Há muitos conceitos sobre a música.
Refletindo sobre em que períodos a
música se vem decisivamente
manifestando pelas eras, podemos
concluir que ela existe desde antes dos
tempos. De fato, é instrumento dessa
grande obra-prima do Pai Celestial, o
Universo.
Ao lermos os capítulos iniciais do
Gênesis Mosaico, sentimos a forte
harmonia nascida do surgimento dos
rios, das árvores, dos animais, da
separação das terras, da expansão dos
mares e da própria formação do nosso
Espírito Eterno. A partir daí, é
possível estabelecer diversos e
significativos momentos em que a
música se casa com a história das
muitas civilizações e correntes de
pensamento que dão vida ao planeta.
Uma nota musical pode salvar muitas
vidas. A música elevada é um

instrumento da Fortaleza

chamada Deus! A boa música é um
elo inquebrantável que une a criatura
ao Criador.
Diante disso, temos a noção exata de
que o pulsar da Vida, o Bem, a
Solidariedade, o Respeito e a Caridade
são igualmente melodias, sons, ritmos
que afinam nossos pensamentos,
palavras e ações pelo diapasão da
Justiça e do Amor.

Deus em cada criatura

Aproveito o ensejo para agradecer
a correspondência que recebi da

professora Adriane Schirmer, de
São Paulo/SP, na qual comenta sobre
minha modesta produção: “Gostaria
de parabenizá-lo por suas melodias.
Tocam profundamente nossa Alma e
despertam em nós os melhores
sentimentos. Valem por uma súplica,
uma oração ao Pai Celestial. Quando
as entoamos, sentimos, tal qual nos
momentos de prece, o coração limpo.
E, quando isso acontece, vemos Deus
em cada criatura, em cada planta,
em cada pôr do sol... Assim, de
coração limpo e Alma ajoelhada, nos
tornamos aptos a aprender a amar
sem imposições, a amar com o Amor
de Jesus”.

Música e medicina

Grato, leitora Adriane, inclusive
por me ter encaminhado o belo texto
de apresentação da obra O Médico, de
Rubem Alves (1933-2014):

“Instrumentos musicais existem
não por causa deles mesmos, mas
pela música que podem produzir.
Dentro de cada instrumento há uma
infinidade de melodias adormecidas,
à espera de que acordem do seu sono.
Quando elas acordam e a música é
ouvida, acontece a Beleza e, com a
Beleza, a alegria. O corpo é um
delicado instrumento musical. É
preciso cuidar dele, para que ele
produza música. Para isso, há uma
infinidade de recursos médicos. E
muitos são eficientes. Mas o corpo,

esse instrumento estranho, não se
cura só por aquilo que se faz
medicamente com ele. Ele precisa
beber a sua própria música. Música
é remédio. Se a música do corpo for
feia, ele ficará triste – poderá mesmo
até parar de querer viver. Mas se a
música for bela, ele sentirá alegria e
quererá viver. Em outros tempos, os
médicos e as enfermeiras sabiam
disso. Cuidavam dos remédios e das
intervenções físicas – bons para o
corpo – mas tratavam de acender a
chama misteriosa da alegria. Mas
essa chama não se acende com
poções químicas. Ela se acende
magicamente. Precisa da voz, da
escuta, do olhar, do toque, do sorriso.
Médicos e enfermeiras: ao mesmo
tempo técnicos e mágicos, a quem é
dada a missão de consertar os
instrumentos e despertar neles a
vontade de viver...”

Fica aqui então minha
homenagem aos bons músicos, bons
criadores de instrumentos musicais e,
é claro, aos bons médicos e
enfermeiras.

Medo, segurança, liberdade

Vivemos em um mun-
do tão repleto de in-
certezas e medos que,
incrivelmente, parece
que somos reféns da
nossa própria vida.
Tudo isso também é
reflexo da fragilidade a

qual estamos submetidos através dos
bombardeios cotidianos de notícias
veiculadas pela mídia sobre as des-
graças alheias. Inevitavelmente, to-
dos esses infortúnios contribuem
para aumentar ainda mais nossa sen-
sação de insegurança e temor; poden-
do contribuir para evolução de doen-
ças psíquicas como transtornos de
ansiedade e síndromes do pânico, por
exemplo.

Mas se engana que essas são ca-
racterísticas da nossa época ou cul-
tura. Talvez, os atuais meios de co-
municação; ou de como as notícias
são facilmente propagadas; ou a glo-
balização (sistema no qual as ações
em determinados países podem dis-

seminar reações em outros), tenha
contribuído para iludir nossa percep-
ção de que vivemos em épocas de in-
segurança nunca antes conhecidas.
Além disso, existem mais de sete bi-
lhões de pessoas no mundo, e certa-
mente a quantidade de pessoas boas
é infinitamente maior do que a da-
quelas que fazem o mal.

Mesmo assim, diante de todas as
inseguranças e precariedades, é jus-
to se privar de determinados atos?
Vale à pena abdicar da liberdade e
deixar de realizar nossas vontades
com medo de um futuro que nem
sabemos se vai se concretizar? Nos-
sos medos determinarão nossas fe-
licidades? Nossas privações prolon-
garão nossos dias de vida? Quem
garante que na segurança do nosso
lar não podemos ser atingidos por
algum tipo de infortúnio?

Obviamente que não é fácil lidar
com os medos e às vezes podemos até
precisar de uma ajuda profissional
para lidar com eles. Também é ver-

dade que nossos medos são mecanis-
mos de defesas que podem nos pre-
venir de alguma armadilha. Mas, fi-
car refém deles impede nosso desen-
volvimento social e uma saudável
maneira de aproveitar a vida.

Alguns autores da ciência socio-
lógica defendem a impossibilidade
de conciliar segurança com liberda-
de. Onde um estar o outro não pode
permanecer. Quem é livre não pode
ter uma segurança plena; e quem
pode se declarar seguro é porque cer-
tamente tem sua liberdade privada.

Mas, convenhamos, só existe uma
vida (sem entrar em méritos espiri-
tuais ou religiosos). E com exceção
daqueles temores e fobias de ordem
psíquica e/ou patológica, podemos
muito bem conviver com os medos
sem deixar de tirar proveito da vida.
Afinal, é mais vantajoso se esquivar
da sociedade e se privar de um lazer,
ou buscar novos desafios e enfren-
tar a realidade? Tudo deve ser feito
com ações moderadas e cautela, po-
rém, prevenção e vigilância em ex-
cesso podem privar nossa liberdade
de atividades básicas da vida, como:
amar, aprender, experimentar.

caminho da História, uma das mai-
ores tragédias do homem tem sido
o seu limitado interesse pelo próxi-
mo, seja este tribo, raça, classe ou
nação”.

Por isso há que se orientar os es-
forços mundiais, aplicando-os na ta-
refa de resgate da parcela desfavo-
recida do planeta, colocando, assim,
os valores da sociedade na devida
ordem e fazendo a marcha do desen-
volvimento econômico dirigir-se em
prol da criatura humana, porquanto
o ser vivente é a geratriz do progres-
so, a despeito das máquinas. Do con-
trário, os governos poderão não es-
tar governando para seus povos.

O velho Gandhi (1869-1948) afir-
mava que “uma civilização é julga-
da pelo tratamento que dispensa às
minorias”. E aí, na indiferença de
muitos para com os demais, reside a
sua fraqueza, se nada fizerem para
mudar o rumo dos fatos, para o que
é necessário igualmente que parem
de culpar a Deus e os Seus preceitos
pelos tropeços que dão. Atualíssima,
portanto, esta advertência de antigo
aforismo do escritor latino Publilius
Syrus (85 a.C.-43 a.C.): “Tolo é aque-
le que afunda seus navios duas ve-
zes e continua acusando o mar de
culpado”.

Atenção merecida às crianças
Para que isso não venha a ocor-

rer com os pequeninos que se pre-
param para a vida, com honra inau-
gurei, em São Paulo/SP, em 25 de
janeiro de 1986, data natalícia da
colossal cidade sul-americana, a Su-

percreche Jesus, que integra um
grande Instituto, responsável pela
educação diária de milhares de cri-
anças, jovens e adultos. Reflitamos
acerca deste ensinamento do Profe-
ta Muhammad (570-632) — “Que a
paz e as bênçãos de Deus estejam
sobre ele!”— no Corão Sagrado: “As
crianças são os ornamentos da vida
neste mundo”.

Delas, Jesus, no Seu Evangelho,
segundo Mateus, 19:14, declara:
“Deixai vir a mim os pequeninos,
não os impeçais, porque deles é o
Reino dos Céus”. E Salomão, em Pro-
vérbios, 22:6, aconselha: “Educa a
criança no caminho em que deve
andar, e, até quando envelhecer,
não se desviará dele”.

Ao anunciar, ainda durante a
inauguração da Supercreche Jesus,
o advento do Conjunto Educacional
Boa Vontade, que surgiria em 25 de
janeiro de 1993, também na capital
bandeirante, assim resumi sua filo-
sofia de trabalho: Aqui se estuda.
Formam-se Cérebro e Coração.

Combate à Exploração Sexual
Proteger a infância e a juventude

consiste em providência para todas
as horas. Portanto, nos antecipando
ao Dezoito de Maio, Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes,
ratificamos essa batalha para a qual
a sociedade deve permanecer em
constante vigília.

Tenhamos em nossa agenda o
Disque Direitos Humanos, o Disque
100. A ligação é gratuita.

Unidos Por Candeias
O movimento político, Grupo Unidos Por Candeias, liderado pelo experi-
ente líder político Antônio Da Luz, que conta com as participações de li-
deranças expressivas como o ex-vereador Serrinha SS, o ex-secretário
Serravale, o empresário Del da Loose Fitt, a ex-vereadora Andréia Testa,
o cirurgião dentista Brivaldo Carvalho, o professor Rosenildo, o empresá-
rio Edmilson Rodrigues e Maurício da JM, dentre outras figuras da socie-
dade candeense está se fortalecendo, visando fazer a diferença nas elei-
ções de outubro próximo.

De acordo com Antônio Da Luz, o grupo vai se reunir no próximo dia
11 de março, em sua sede, na rua Dois de Fevereiro, para traçar as estraté-
gias que serão utilizadas durante a campanha eleitoral que se aproxima.
“Quero aproveitar a oportunidade, para convidar todos os simpatizantes
do nosso grupo a comparecer nessa reunião, onde tomaremos decisões
importantes que nortearão as nossas decisões futuras”, revelou Da Luz à
coluna, acrescentando que nessa reunião eles poderão definir a que parti-
do vão se filiar para participar das eleições que vão escolher o presidente
da República, o governador do Estado, os Senadores, e os deputados fede-
rais e estaduais. “Vamos nos unir e nos fortalecer, para que em 2020, nas
eleições municipais possamos fazer a diferença”, revelou Da Luz.

No Senado
Ao que tudo indica, o ex-governador da Bahia e atual secretário de Desen-
volvimento Econômico do Estado, Jaques Wagner, será mesmo candida-
to a uma das vagas que a Bahia tem direito no Senado Federal.

Cotado inicialmente para ser o plano B do Partido dos Trabalhadores
para ser o candidato a presidente da República, caso o ex-presidente Lula
não possa se candidatar, Jaques Wagner tem dito que pretende concorrer
a uma vaga de Senador.

Respaldado por ter feito um bom Governo nos dois mandatos em que
governou a Bahia e por ter ajudado a eleger, com folga, o atual governador
Rui Costa, a candidatura de Jaques Wagner é defendida pelas principais
lideranças petistas do Estado. Como ainda faltam mais de seis meses para
as eleições, muita coisa ainda pode mudar.

A Bahia terá duas cadeiras do Senado em disputa no próximo dia 7 de
outubro, uma vez que o Senador Otto Alencar ainda tem mais quatro anos
de mandato.

Enxurrada de candidatos
Apesar do descrédito dos políticos perante a opinião pública, o que não
falta é gente querendo ser candidato a deputado, tanto estadual quanto
federal nas próximas eleições pelo Brasil a fora.

Aqui em Candeias não é diferente. Pelo menos oito nomes aparecem
nos bastidores políticos como pretensos candidatos a uma vaga na As-
sembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, nas eleições de 7 de ou-
tubro.

No “senadinho” de Evandro, a lanchonete Top Lanche, ponto de en-
contro de vários políticos, os comentários apontam como prováveis can-
didatos o ex-vereador Serrinha SS, o atual secretário de Serviços Públicos
Valdir Cruz, o ex-vereador Bobó, o atual secretário de Justiça da Bahia,
Carlos Martins; a ex-prefeita Tonha Magalhães; o atual deputado estadu-
al Pastor Sargento Isidório, que deve concorrer à Câmara Federal; o ex-
prefeito Sargento Francisco; o jovem João Isidório. E por aí vai...

Vale salientar que tanto o deputado Sargento Isidorio já confirmou que
é candidato a deputado federal, como o secretário Carlos Martins a depu-
tado estadual, os demais, por enquanto, é só especulação, à exceção de
Valdir Cruz, que diz que será mesmo candidato.

Bombando
E por falar em Valdir Cruz, o atual secretário de Serviços Públicos diz que
a sua candidatura é irreversível. “Estamos presentes em 50 municípios do
Estado e nosso objetivo é atingir no mínimo 80 cidades nos próximos dias”,
informou Valdir à coluna, acrescentando que o trabalho mais intenso será
mesmo em Candeias, onde o seu nome aparece como o principal candida-
to a deputado estadual.

Niltinho
Outro jovem pré-candidato a deputado estadual que vem ganhando espa-
ço na região, é o atual secretário de Governo da Prefeitura de Madre de
Deus, Nilton Bastos. Niltinho, como é carinhosamente tratados pelos
amigos e correligionários, tem o apoio irrestrito do prefeito Jeferson Ba-
tista e da maioria dos Secretários municipais e vereadores do município.

De acordo com o vereador  de Candeias Jorge da JM, ele e mais os
colegas Mica e Nal da San Martim estão a poiando a candidatura de Nilti-
nho. Especula-se que outras lideranças políticas de Candeias devem apoi-
ar o jovem candidato.

Aniversariante
Um dos funcionários mais antigos e queridos da Câmara Municipal de
Candeias, Artur Osmar Bordoni, o folclórico Rei Artur, está de idade nova.
Há 28 anos trabalhando na Câmara, Artur começou como contínuo e hoje
faz parte da segurança do Plenário. Ele completou 47 anos no último dia 2
de Fevereiro. Parabéns!
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Novo Fórum de Camaçari é inaugurado

A população de Camaçari ga-
nhou uma nova estrutura para
o atendimento das questões
judiciais. Construído pela An-
drade Mendonça em sete me-
ses, o novo Fórum Clemente
Mariani foi inaugurado no úl-
timo dia 31 de janeiro, no Cen-
tro Administrativo da cidade.
Concluindo seu mandato na

Fonte: Ascom

Andrade Mendonça

Com instalações modernas, o novo Fórum de
Camaçari foi inaugurado no final do mês passado

RLAM esclarece sobre parada de
produção na Unidade 32

Uma notícia divulgada no último fim de semana pegou muitos brasileiros
de surpresa, em especial os franciscanos, com a informação de que

 a Refinaria Landulpho Alves Mataripe - RLAM iria parar.

Por Mônica França / SECOM/PMSFC

Procurado pela Prefeitura de
São Francisco do Conde, na
pessoa da secretária de Desen-
volvimento Econômico Ana
Christina Oliveira, o gerente
geral da estatal, William Fran-
ça, revelou que “ainda não há
nada definido”, embora haja
possibilidade, mas que, se vier
a acontecer, será uma parada
na produção da Unidade 32 –
responsável pela destilação do
petróleo – por 10 dias. Que
não se confunda parada de
produção com parada de ma-
nutenção, em que, no último
caso, é realizada com o intui-
to de se fazer manutenção nos
equipamentos.

“Em contato com o geren-
te geral da RLAM, William
França, fui informada desta
possibilidade de parada na
produção da Unidade 32 por
10 dias, mas não está total-
mente amarrada a definição.
Isso se deve principalmente
pela quantidade de produto
sem o devido escoamento,
mas há de se avaliar outros
fatores que podem levar a
causa, como o mercado, que
anda fraco, e o alto volume de
importações”, previu a secre-
tária. Para além dessas ques-
tões, a possibilidade de para-
da na produção de destilação
do petróleo já sinaliza uma
crise instalada nesta que é a
segunda maior empresa de
refino de petróleo do país, o

que se deve em particular as
políticas adotadas para o se-
tor.

A parada de produção sig-
nificaria um grande prejuízo
às receitas dos municípios di-
retamente ligados a RLAM
como também ao estado bai-
ano, que passariam a arreca-
dar menos ICMS. Tendo em
vista essa possibilidade, o pre-
feito Evandro Almeida junta-
mente com a secretária Ana
Christina Oliveira e demais
prefeitos que compõem o Con-
sórcio SOMAR (Pitágoras Ibi-
apina - Candeias, Jeferson
Andrade - Madre de Deus e
Breno Konrad - São Sebastião
do Passé) já estão se articulan-
do com suas bases aliadas na
tentativa de reverter o quadro
e minimizar os impactos para
a Região do Petróleo.

“Fomos pegos de surpresa,
mas já estamos iniciando
uma política de enfrentamen-
to para a questão, inclusive
com a participação do depu-
tado estadual Rosemberg
Pinto e por meio das nossas
alianças com o Governo do
Estado. Tenho certeza de que
o governador Rui Costa tam-
bém tem interesse em resol-
ver o impasse. Temos que nos
mobilizar para que isso não
aconteça, pois, do contrário,
os prejuízos serão enormes”,
relatou o gestor Evandro Al-
meida.

De acordo com o deputa-
do Rosemberg Pinto, o assun-

presidência do Tribunal de
Justiça da Bahia, a desembar-
gadora Maria do Socorro San-
tiago participou do ato inau-
gural, que contou com as pre-
senças do governador Rui
Costa e do prefeito Antônio
Elinaldo.

O empreendimento cons-
truído em seis pavimentos

num terreno de 6,6 mil m²
abriga 15 varas judiciais e ofe-
rece vagas para 90 carros. O
investimento foi de R$ 18 mi-
lhões. Para a presidente do
TJ-BA, Maria do Socorro, o
novo fórum vai contribuir na
melhoria da assistência judi-
ciária à cidade.  A nova sede
amplia a oferta de serviços,
com um núcleo de mediação
e conciliação, além de contar
com espaços para representa-
ção do Ministério Público da
Bahia (MP-BA), Defensoria
Pública e OAB.

O presidente da Andrade
Mendonça, Antonio Andrade
Jr., destacou o compromisso
da construtora na pontualida-
de da entrega das obras. “É um
dever de nosso ofício cumprir
sempre os prazos contratu-
ais”, afirmou. Nesta quarta-
feira, a companhia também
entregou o novo posto do SAC
em Camaçari, no Boulevard
Shopping. O governador Rui
Costa participou da inaugura-
ção.

to já foi tratado com o gover-
nador do estado. “Já tratei
com o governador Rui Costa
assuntos de interesse da Re-
finaria Landulpho Alves, que
está com uma redução de re-
fino e há uma previsão de sus-
pensão das atividades da
Unidade 32, a maior planta
da refinaria, o que poderá
reduzir em muito o ICMS,
tanto para a Bahia quanto
para os municípios, em espe-
cial, São Francisco do Conde,
além de prejudicar os traba-
lhadores terceirizados da
companhia. Inclusive, o go-
vernador já autorizou um en-
contro com os prefeitos do
Consórcio Somar, coordena-
do pelo prefeito de São Fran-
cisco do Conde, Evandro Al-
meida, com a participação
das cidades de Madre de
Deus, Candeias e São Sebas-
tião do Passé, para que a gen-
te possa tomar uma medida
com o estado da Bahia e os
municípios envolvidos nessa
questão”. O deputado ainda
lamentou a política federal.
“Lamento que o presidente
Michel Temer tenha criado
uma maneira de estimular a
importação de derivados,
impactando consideravel-
mente na produção do refino
no Brasil, ou seja, prejuízo
para a Petrobras e para os
estados, fortalecendo as mul-
tinacionais nesse processo de
importação de derivados do
petróleo”, destacou.

Reabilitação
Florestal dos
rios Joanes
e Jacuípe

No último dia 23 de feverei-
ro, a Empresa Baiana de
Águas e Saneamento (Emba-
sa), através da Ambientagro
Engenharia, com o apoio da

Prefeitura de São Francisco
do Conde, realizou, no audi-
tório da Câmara Municipal
sanfranciscana, um ato de
apresentação e mobilização
do Projeto de Reabilitação
Florestal de Áreas de Preser-
vação Permanente (APPS)
dos rios Joanes e Jacuípe.

O projeto tem o objetivo
de recuperar a vegetação na-
tiva no entorno de nascentes
e áreas marginais dos rios
Joanes e Jacuípe, contribu-
intes diretos dos reservató-

rios responsáveis pelo abas-
tecimento de água da Região
Metropolitana de Salvador.

A empresa Ambientagro
Engenharia será responsável
por executar a
primeira etapa do projeto,
que corresponde à mobiliza-
ção social e cadastro de 300
imóveis rurais no Cadastro
Estadual Florestal de Imó-
veis Rurais (CEFIR).  A pri-
meira etapa do projeto terá
a duração de seis meses.

Fonte: SECOM/PMSFC

Educação franciscana em
foco durante a Pré-Jornada
com gestores escolares

No último dia 20 de fevereiro,
aconteceu durante todo o dia,
no auditório da Escola Arlete
Magalhães (antigo CEJAL), a
Pré-Jornada, evento realizado
pela Secretaria Municipal da
Educação – SEDUC, que reu-
niu diretores escolares e coor-
denadores pedagógicos para
discutir os rumos da educação
municipal no ano de 2018.
Dentre os temas abordados no
encontro destacaram-se: ava-
liação, conselho de classe, fre-
quência, registro e vida esco-
lar do estudante.

Embaladas pela canção de
Gonzaguinha Caminhos do
coração, as atividades foram
iniciadas “com o grande obje-
tivo de aprofundar as ações
que serão desenvolvidas du-
rante o ano”, conforme decla-
rou a diretora Pedagógica da
SEDUC, Cristiana Ferreira.
Ainda segundo ela, há uma
necessidade constante de re-
alizar um monitoramento das
atividades escolares e realizar
um planejamento consistente.

“Como poderemos organizar
o fazer e vislumbrar esse fa-
zer ao longo do ano sem an-
tever os riscos?”, refletiu.

Durante a Pré-Jornada foi
apresentada a grande novida-
de para 2018, que será a divi-
são do ano letivo em 03 Uni-
dades, o que visa fortalecer o
fazer pedagógico e o aprendi-
zado a partir da ampliação do
tempo, evitando atropelamen-
tos, uma vez que haverá mais
espaço para rever o processo
educativo, assim como as ava-
liações. “Nessa nova divisão
das unidades, o alvo é a me-
lhoria na aprendizagem dos
alunos da nossa rede”, ressal-
tou o secretário da Educação
Marivaldo do Amaral.

Cada Unidade também
terá um tema específico. São
eles: I Unidade – Descami-
nhos e trajetórias do fazer de
todos e de cada um; II Unida-
de – As faces da brasilidade
no/do povo franciscano; e III
Unidade – A diversidade de
leituras na conectividade de

saberes. A proposta da SE-
DUC é que seja elaborado um
material didático exclusivo
para cada período. A fim de
alcançar êxito nesse propósi-
to, foi feita uma convocação
dos gestores das unidades es-
colares para que participem
ativamente e em massa dessa
construção.

Outra inovação que irá in-
serir a educação do município
no que há de mais moderno
nesse segmento é a ausência
das cadernetas de papel, atra-
vés da informatização de todo
o processo de registro da vida
escolar do estudante. Confor-
me salientou Marivaldo do
Amaral, “agora vai ser tudo
via web, onde o professor vai
ter acesso a uma senha e vai
lançar no sistema da secreta-
ria as notas dos estudantes.
Esse mesmo sistema dará
oportunidade para que os
pais dos alunos possam
acompanhar a vida dos estu-
dantes pela internet. De casa,
eles poderão visualizar como

estão as notas dos filhos, a
frequência e etc”. A Secreta-
ria da Educação oferecerá um
curso destinado aos professo-
res da rede, a fim de que eles
possam aprender a utilizar
esse sistema.

“A intenção dessa Pré-jor-
nada é que a gente possa dis-
cutir várias iniciativas da
nossa Rede Municipal de En-
sino e nos organizar, prepa-
rar o ambiente para que
quando os nossos professores
voltarem de férias, no dia 07,
a gente possa estar com tudo
programado para apresen-
tarmos e discutirmos, em
conjunto, algumas ações
para o ano de 2018”, explicou
o secretário. “Queremos me-
lhorar aquilo que foi feito em
2017, qualificar mais, rever
onde erramos, onde é que po-
deria ser melhor e trabalhar
a relação diretor de escola-
professor-unidade escolar
para que o ambiente tenha
mais unidade, mais união e
com isso uma maior produti-
vidade”, concluiu.

O tema do ano letivo cor-
rente é Historiar: caminhos,
leituras e faces de um povo,
que será aprofundado duran-
te a Jornada Pedagógica. A
Jornada, por sua vez, aconte-
cerá nos dias 07, 08 e 09 de
março, no novo prédio da SE-
DUC, que será inaugurado na
próxima semana, na Baixa
Fria, no dia 27 de fevereiro.

Câmara de Candeias inicia

transmissões ao vivo das sessões 

A Câmara Municipal de Can-
deias iniciou no último dia 21
de fevereiro, as transmissões
ao vivo de suas sessões, direto
do plenário Francisco Pedro Fonte e Foto: Ascom/PMC

de Oliveira. A inciativa do pre-
sidente Fernando Calmon,
tem o objetivo de levar os con-
teúdos discutidos no parla-
mento, ao conhecimento da
população candeiense que não
pode comparecer presencial-
mente às sessões. 

As transmissões das
sessões ordinárias podem ser
acompanhadas todas as terças
e quintas-feiras, a partir das
09h, através da página da Câ-
mara no Facebook,
www.facebook.com/camara-
decandeias.

Inserida recentemente
nas redes sociais, a Câmara
também ganhou um perfil no
Instagram, o @camaradecan-
deias

Sec. Marivaldo Amaral

Fonte e Foto;

Ascom/SEDUC/PMSFC

Diretores escolares e coordenadores pedagógicos da rede municipal, assim como

o secretário de Educação Marivaldo Amaral, participaram da pré-jornada

Católicos reverenciam  a
Nossa Senhora das Candeias

Os festejos em homenagem a
Nossa Senhora das Candeias,
que completou dois séculos no
ano passado, e é considerado
um dos maiores eventos
católicos do interior da Bahia,
foi encerrado no último dia 3
de fevereiro com a realização
de uma grande Procissão,
acompanhada por mais de
doze mil fiéis que percorreram
as principais ruas e avenidas
da cidade.

A multidão saiu do Adro da
Igreja Matriz por volta das 16
horas e todo o percurso foi

Chegada do andor de Nossa Senhora das Candeias

bastante animado por
cânticos a Deus e à padroeira
da cidade das luzes, numa
demonstração de fé e devoção

Já passava das 18 horas,
quando os fiéis chegaram de
regresso à Praça, onde o reitor
do Santuário Nossa Senhora
das Candeias, frei Jorge Luiz,
acompanhado de outros
sacerdotes, celebrou a Benção
do Santíssimo Sacramento,
encerrando como muito
brilho, os festejos em
homenagem à padroeira de
Candeias.
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Prefeito recebeu as chaves de uma nova
ambulância de São Francisco do Conde

O prefeito de São Francisco
do Conde, Evandro Almeida,
recebeu no dia 31 de janeiro
mais uma ambulância para
prestar serviços à Secretaria
de Saúde do município.
A entrega da ambulância foi
feita pelo governador da
Bahia, Rui Costa, através da
Secretaria da Saúde do Esta-
do - SESAB, por meio de uma
emenda parlamentar de auto-
ria da senadora Lídice da
Mata (PSB), com o intermédio
e o requerimento de autoria
dos vereadores do Partido So-
cialista Brasileiro (PSB) do
município, Edcarlos de Almei-
da Vasconcelos (Pita de Gal),
José Reis dos Santos (Reizi-
nho) e Renato Costa Rosa Jú-
nior.

A cerimônia de entrega
contou com a presença de di-
versas autoridades como o se-
nador Otto Alencar, o ex-go-
vernador Jaques Wagner, o
deputado estadual Marcelo
Nilo, o secretário da
S a ú d e  d o  E s t a d o

da Bahia, Fábio Vilas-Boas e a
chefe de Gabinete de São
Francisco do Conde, Ana Cris-
tina Marques, representando
a secretária da Saúde do mu-
nicípio, Eleuzina Falcão. Este-
ve também presente a supe-
rintendente da SESAU, Antô-
nia Maria Nogueira Cardoso
Souza, além do vereador Ed-
carlos de Almeida Vasconce-
los (Pita de Gal).  

A Prefeitura de São Fran-
cisco do Conde, através da
Secretaria Municipal da Saú-
de - SESAU vem trabalhando
incessantemente para melho-
rar e modernizar o atendi-
mento da saúde do cidadão
franciscano, que agora pode
contar com 12 ambulâncias
devidamente equipadas para a
condução adequada no trans-
porte de pacientes.

O prefeito de São Francis-
co do Conde, Evandro Almei-
da, falou sobre essa grande
conquista para o munícipio.
“Pela primeira vez, a popula-
ção pode contar com essa

quantidade de ambulâncias.
Saúde é prioridade na nossa
administração e, agora, gra-
ças a senadora Lídice da
Mata, através da emenda
parlamentar, recebemos essa
ambulância que irá ajudar
muito a saúde do nosso mu-
nícipio. Quero aproveitar a
oportunidade para agrade-
cer a senadora, ao governa-
dor Rui Costa e ao secretário
da Saúde do Estado da
Bahia, Fábio Vilas-Boas, que
também tem olhado muito
para a saúde do nosso muni-
cípio”, ressaltou o prefeito.

Este sentimento de agra-
decimento também reflete nas
palavras do vice-prefeito e se-
cretário de Governo do muni-
cípio, Carlos Alberto Bispo
Cruz (Nem do Caípe).

“Como membro do Parti-
do dos Trabalhadores, eu
agradeço ao governador Rui
Costa por essa ambulância
que irá ajudar muito a nossa
cidade, mas, ainda assim, o
quantitativo não é suficiente

diante do tamanho do nosso
território, pois temos muitos
bairros que precisam ser
atendidos. Se o governador
puder nos ajudar com mais
algumas ambulâncias, irá
ajudar bastante. Temos que
parar de dizer que São Fran-
cisco do Conde é uma cidade
rica e que pode tudo, nós pre-
cisamos sim da ajuda do Go-
verno para nos apoiar, prin-
cipalmente na área da saú-
de”, enfatizou o vice-prefeito
de São Francisco do Conde.

A secretária da Saúde do
município, Eleuzina Falcão,
também ressaltou a impor-
tância de mais esse veículo
para a locomoção do pacien-
te aos serviços de saúde.
“Essa ambulância irá fazer
parte da nossa frota e dentro
do modelo de central que es-
tamos trabalhando vamos
identificar o local mais ade-
quado para esta ambulância.
Hoje temos uma frota de 11
ambulâncias, mas conside-
rando que o município ainda
tem dificuldade com o trans-
porte intramunicipal, o que
dificulta o deslocamento do
paciente, principalmente
aqueles que estão acamados
e qUE precisam de um aten-
dimento mais específico, um
a mais sempre agrega nessa
locomoção e melhora o aces-
so do paciente aos serviços de
saúde”.

Na oportunidade, a secre-
tária também informou como
funciona o modelo de central
de ambulâncias que visa ga-
rantir mais agilidade na loco-
moção e no atendimento ao
paciente. “Nós temos um nú-
mero de telefone e qualquer
necessidade é feito o contato,
sendo que nos bairros mais
distantes como Jabequara,
Santo Estevão e a região do
Caípe existem bases para fa-
cilitar o deslocamento dos
pacientes”.

O governador Rui Costa, acompanhado do senador Otto Alencar,  entregou as
chaves de mais uma  ambulância ao prefeito Evandro Almeida, de SFC

Sem Educação não
há futuro!

De acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Brasil tem 11,8
milhões de analfabetos. Esse
número corresponde a 7,2% da
população que tem 15 anos ou
mais de idade. Na faixa etária
igual ou superior aos 60 anos,
o índice alcança 20,4%. A re-
gião Nordeste registra o mai-
or percentual de analfabetis-
mo (14,8%), número quase
quatro vezes maior do que as
taxas estimadas para o Sudes-
te (3,8%) e para o Sul do país
(3,6%).

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) e o
Ministério da Educação (MEC)
também divulgaram em 2017,
pela primeira vez, indicadores
de fluxo escolar na Educação
Básica. Os dados revelam que
12,9% e 12,7% dos alunos ma-
triculados na 1ª e 2ª séries do
Ensino Médio, respectivamen-
te, se evadiram da escola en-
tre 2014 e 2015, de acordo com
o Censo escolar. O 9º ano do
Ensino Fundamental teve a
terceira maior taxa de evasão
(7,7%), seguido pela 3ª série do
Ensino Médio, com 6,8%. Con-
siderando-se todas as séries do
Ensino Médio, a evasão chega
a 11,2% do total de alunos. A
evasão é maior nas escolas ru-
rais, em todas as etapas de en-
sino. Os indicadores de pro-
moção e de repetência, apesar
de não serem inéditos, de-
monstram que a repetência na
1ª série do Ensino Médio atin-
ge 15,3% e que o índice igual-
mente é alto no 6º ano do En-
sino Fundamental, com taxa
de 14,4%.

Mudar essa triste realidade
requer o esforço de todos e a
atuação conjunta dos gover-
nos, da sociedade civil e da ini-
ciativa privada, além do im-
prescindível apoio das famíli-
as e dos educadores. Ao longo
de seus quase 70 anos de exis-
tência, a Legião da Boa Vonta-
de (LBV) tem promovido uma
série de ações permanentes em
favor da Educação, com vista
ao combate aos índices de
analfabetismo, de evasão esco-
lar, de trabalho e exploração
infantil e de pobreza no país.
Para tanto, a Instituição auxi-
lia os pais que não dispõem de Fonte e Foto: Ascom LBV

LBV apoia famílias para que crianças,
adolescentes e jovens sejam motivados

a frequentar a escola

recursos financeiros para a
compra dos materiais escolar
e pedagógico; empreende ati-
vidades que motivam crianças
e adolescentes a frequentar a
escola e a continuar os estu-
dos; oferece oportunidades de
aprendizagem a jovens e adul-
tos; realiza capacitação de
educadores; presta assessora-
mento a unidades de ensino;
e propicia a famílias o acesso
à informação, orientação e
acompanhamento social.

Em suporte a todas essas
ações, a LBV realiza, anual-
mente, a campanha Criança
Nota 10 — Proteger a infân-
cia é acreditar no futuro!,
que, em 2018, entregará mais
de 22 mil kits de materiais es-
colar e pedagógico, nas cinco
regiões brasileiras. Ainda nes-
te período do ano, a Institui-
ção doa conjuntos completos
de uniforme a milhares de cri-
anças, adolescentes e jovens
de famílias em situação de
vulnerabilidade os quais par-
ticipam das atividades em
suas escolas de Educação Bá-
sica e em seus Centros Comu-
nitários de Assistência Social,
localizados em diversas cida-
des do país.

A entrega dos kits ocorre
sempre em fevereiro e março,
e serão beneficiados com as
doações alunos das escolas de
Educação Básica da Legião da
Boa Vontade — incluindo os
que cursam a modalidade
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) —, crianças e adolescen-
tes de 6 a 15 anos de idade que
participam dos programas so-
cioassistenciais desenvolvidos
nos Centros Comunitários da
LBV, bem como estudantes
atendidos por organizações
parceiras da Entidade.

Para angariar as doações,
a LBV conta com a solidarie-
dade do povo brasileiro e a
mobilização de colaboradores,
voluntários, amigos e parcei-
ros. Os donativos para a cam-
panha podem ser feitos pelo
site www.lbv.org ou pelo tel.
0800 055 50 99. Outras infor-
mações, basta acessar o perfil
da LBV no Facebook, no Ins-
tagram e no Youtube, por
meio do endereço “LBVBra-
sil”.

Marca da Campanha da LBV em prol da Educação

Na abertura dos trabalhos da Câmara de
Vereadores prefeito anuncia 60 ações

Fonte: ASCOM / PMC

Fotos: Abdias Alves

Foi realizada na manhã do úl-
timo dia 15 de fevereiro, na
Câmara de Vereadores, a ses-
são especial de abertura dos
trabalhos legislativos, que
contou com a presença do Pre-
feito Dr. Pitágoras, secretári-
os, subsecretários, diretores e
demais autoridades civis.

O prefeito Dr. Pitágoras
em seu pronunciamento agra-
deceu primeiramente a Deus,
que tem sido seu guia e forta-
leza nos dias mais difíceis,
agradeceu a cada colaborador,
seu secretariado, funcionári-
os, e principalmente a Casa
Legislativa e a cada vereador
pela relação harmoniosa e res-
peitosa estabelecida.

Em seguida falou das difi-
culdades que a Prefeitura en-
frentou não só pelo ponto de
vista administrativo, mas,
também econômico, provoca-
das pela crise que atinge o
país, o que acabou resultando
na diminuição de repasses fi-
nanceiros e queda de receita. 

“Tivemos que adotar medidas
amargas, é verdade. Tivemos
ainda que apertar os cintos
para cumprir recomendações
de órgãos como o Ministério
Público. Mas, de forma res-
ponsável, nós conseguimos
garantir a qualidade do aten-
dimento à população com
muita seriedade, diálogo e
transparência” destacou o
prefeito.

O gestor fez prestações de
contas das ações realizadas
pela gestão ano de 2017, des-
tacando a manutenção de ser-
viços que passaram a funcio-
nar com regularidade, desde a
coleta de lixo à iluminação
pública.  E para os demais se-
tores o compromisso é avan-

çar cada vez mais. Na saúde,
salientou a ampliação da rede
de atendimento, que hoje con-
ta com o retorno da emergên-
cia adulto do Posto Luís Via-
na Filho e da tão sonhada pri-
meira emergência pediátrica
24 horas pública da região.
Além da única farmácia bási-
ca existente no Brasil que fun-
ciona 24 horas; a criação da
Clínica de Imunização e Vaci-
nas; a implantação da Clínica
Veterinária, e a Abertura do
Centro de Reabilitação total-
mente gratuito, com uma
equipe de fonoaudiólogos, fi-
sioterapeutas, a Policlinica
que conta com mais de 20 es-
pecialidades médicas, a Clini-
ca da Mulher, o reaparelha-

mento do Hospital Ouro Ne-
gro e o projeto Cuidando em
Casa, que tem por finalidade
fazer o cuidado de pacientes
acamados em suas residênci-
as.

Em um ano a Prefeitura já
cumpriu 30% do programa de
governo, incluindo ações
como o Programa Mais Asfal-
to que está em execução onde
várias ruas foram totalmente
pavimentadas, e em outras
foram feitas a operação tapa
buracos. Houve também re-
formas de alguns prédios pú-
blicos, o ginásio de esportes
onde é ofertado várias aulas
de diferentes modalidades es-
portivas como: Karatê, Boxe,
Zumba, e diariamente é utili-

zado para a prática de diversas
atividades no seguimento es-
portivo.

Para 2018, ano em que
Candeias completa 60 anos de
emancipação politica, a prefei-
tura quer entregar a população
resultados aguardados por dé-
cadas. Na oportunidade, para
homenagear a cidade, apre-
sentou o projeto “Candeias, 60
anos, uma senhora cidade!”,
que consiste na realização de
60 ações a serem realizadas
neste ano de 2018. “No aniver-
sário de 60 anos de Candeias
o presente é cuidar bem da
nossa gente”, pontou o prefei-
to.

O Prefeito aproveitou o
momento para agradecer o
apoio dado por todos os depu-
tados que empenharam emen-
das para a cidade, aos Sena-
dores Otto Alencar e Roberto
Muniz, ao Vice Governador
João Leão e ao Governador
Rui Costa, que em parceria
com o município já autorizou
o início das obras do Estádio
David Caldeira e a Licitação
dos Projetos para Construção
do Parque Ecológico da CCC,
além das encostas que estão
sendo construídas, entre ou-
tras parcerias.

O frei Jorge Luiz fez a oração que abriu os Trabalhos na Câmara Municipal de
Candeias, pedindo lucidez aos Vereadores para executarem as suas missões

O prefeito usou a Tribuna
para ler a sua mensagem
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Fonte: SECOM / PMSFC

Ford reverencia lendário piloto da Fórmula 1
na pré-venda do Mustang no Brasil

Junto com o lançamento do
Mustang no Brasil, a Ford pre-
parou uma surpresa igual-
mente única para os partici-
pantes da fase de pré-venda
do esportivo. Todos os com-
pradores do primeiro lote do
modelo vão receber um capa-
cete especial assinado pelo pi-
loto Dan Gurney, lenda do
automobilismo mundial.
Além de vencer na Fórmula 1,
Le Mans, Indy e Nascar, Gur-
ney foi pioneiro no uso de ca-
pacete fechado e iniciou a tra-
dição dos pilotos de comemo-
rar a vitória com chuva de
champagne no pódio. 

Produzido em edição limi-
tada, sob a supervisão de Gur-
ney, o capacete é idêntico ao
que ele próprio usou em 1962,
ao fazer a primeira apresenta-
ção pública do protótipo do
Mustang durante o Grande
Prêmio dos Estados Unidos de
Fórmula 1. No mesmo ano, ele
conquistou sua primeira vitó-
ria na categoria.

Em 1967, novamente diri-
gindo um Ford, Gurney ven-
ceu as 24 Horas de Le Mans e
criou o famoso gesto de come-
moração com champagne.
Naquele ano, também foi o
último piloto a ganhar uma
corrida de Fórmula 1 em um
carro projetado por ele mes-
mo, o seu Eagle-Weslake, no
GP da Bélgica.

Do início da carreira até o
GP da Alemanha de 1968, pas-
sando pela pilotagem históri-
ca do Mustang I, o piloto usou
um icônico capacete preto que
serviu de inspiração para o
modelo que acompanha o pri-
meiro lote do Mustang no Bra-
sil. A peça autografada traz o
número 2, uma referência ao
período de 1968 a 1969 da sua
carreira em que competiu com
um Mustang Shelby, e na par-
te de trás o emblema do Mus-
tang com as cores do Brasil.

“Assim como o carro, esse
capacete é uma peça de arte
para marcar a história e o le-
gado deste ícone. Queremos

que os seus primeiros propri-
etários sintam-se tão especiais
quanto Dan Gurney ao pilotar
o protótipo do Mustang”, diz
Fernando Pfeiffer, gerente de
Produto da Ford.

Segundo ele, cerca de me-
tade das unidades disponíveis
no lote inicial de pré-venda do
Mustang já foram encomen-
dadas e seus primeiros propri-
etários começam a receber o
capacete como presente de
boas-vindas.

Talento e carisma
Dan Gurney faceleu no úl-

timo dia 14 de janeiro, aos 86
anos, e foi homenageado por
fãs do automobilismo de todo
o mundo pelo seu talento,  ca-
risma e grandes contribuições

ao esporte. Primeiro piloto no
mundo a vencer corridas na
Fórmula 1 (1962), na Nascar
(1963) e na Fórmula Indy
(1967), ele também ajudou no
desenvolvimento do Ford
GT40, com o qual venceu as
24 Horas de Le Mans em 1967.

Ao mesmo tempo, Gurney
desenvolveu uma série de téc-
nicas e equipamentos usados
até hoje no automobilismo –
como um dispositivo aerodi-
nâmico na ponta traseira da
asa traseira, chamado Gurney
Flap, que introduziu na Fór-
mula Indy.

Dan Gurney foi também
um dos pioneiros na adoção
dos capacetes fechados. Nos
anos 1950, para proteger a ca-
beça os pilotos usavam sim-

ples gorros de couro ou capa-
cetes abertos, derivados da
aviação, deixando o rosto ex-
posto. Piloto profissional de
corrida desde 1959, Dan Gur-
ney quase foi acertado por
uma pedra que atravessou o
para-brisa durante uma corri-
da e sentia falta de uma pro-
teção para o rosto.

Em maio de 1968, nas 500
Milhas de Indianápolis, foi um
dos primeiros a usar um capa-
cete fechado, que já havia sido
introduzido no motociclismo.
Hoje, o equipamento é obriga-
tório em praticamente todas
as categorias do automobilis-
mo. 

Ford Brasil 
A Ford Motor Company

está estabelecida no Brasil
desde 1919, onde mantém as
marcas automotivas Ford,
Ford Caminhões e Troller e
uma estrutura de 11.500 em-
pregados e quatro fábricas,
além do Campo de Provas de
Tatuí. Para mais informações
sobre os produtos da Ford,
a c e s s e  h t t p : / /
www.ford.com.br.

Sobre a Ford Motor
Ccompany

A Ford Motor Company é
uma empresa global com sede
em Dearborn, Michigan, EUA.
A empresa projeta, fabrica, co-
mercializa e presta serviços
pós-venda a uma linha com-
pleta de carros, picapes, SUVs
e veículos eletrificados da
Ford e veículos de luxo da Lin-
coln, fornece serviços finan-
ceiros através da Ford Motor
Credit Company e busca posi-
ções de liderança em eletrifi-
cação, veículos autônomos e
soluções de mobilidade. A
Ford emprega aproximada-
mente 203.000 pessoas em
todo o mundo. Para obter
mais informações sobre a
Ford, seus produtos e a Ford
Motor Credit Company, aces-
se www.corporate.ford.com.

Fonte e Foto: ASCOM / FORD

Dan Gurney foi um dos primeiros pilotos do mundo
de Fórmula 1 a usar o capacete fechado

AIE: Brasil irá liderar
oferta mundial de petróleo
nos próximos 20 anos

A produção brasileira de pe-
tróleo terá o maior crescimen-
to do mundo nas próximas
duas décadas entre países fora
da Opep, segundo a Agência
Internacional de Energia
(AIE). No horizonte mais cur-
to, de cinco anos, a agência
projeta 1 milhão de barris adi-
cionais por dia na produção
brasileira – um acréscimo in-
ferior somente ao dos Estados
Unidos, mas acima de Cana-
dá e México, outros dois paí-
ses empenhados em impulsi-
onar a exploração de suas re-
servas. 

Por isso, o mercado inter-
nacional já comemora a polí-
tica entreguista do Governo
Temer, uma atitude lesa-pá-
tria que prejudica a população
brasileira.

“Não sabemos quem ga-
nhará as eleições, mas a in-
dústria do petróleo no Brasil
está indo na direção correta”,
disse a um jornal especializa-
do em economia o diretor-ge-
ral da agência, Fatih Birol, em
entrevista. “Isso está confir-
mado pelo interesse cada vez
maior das empresas estran-
geiras. Seria uma pena se o
próximo governo adotasse al-
gum recuo nas reformas.”

As estimativas da AIE
apontam aumento na produ-
ção dos atuais 2,6 milhões de
barris para até 5,2 milhões de
barris por dia em 2040. Isso

corresponde a 27% do cresci-
mento mundial na extração de
petróleo durante esse período
e à maior expansão fora da
Opep, cartel de grandes ex-
portadores liderado pelos pa-
íses do Oriente Médio.

No último dia 15, a Petro-
bras anunciou a entrega de
dois grandes campos do pré-
sal para empresa francesa To-
tal. Os dois campos, já explo-
rados por outras empresas es-
trangeiras, foram vendidos a
preço de banana para a em-
presa europeia.

Por menos de US$ 2 bi-
lhões, a Petrobras entregou à
Total parte dos campos Lapa
e Iara, explorados também
pela Shell e Petrogal. Com isso
avança a entrega do pré-sal a
preços módicos para o capital
estrangeiro.

A participação da empresa
francesa será de 35% no cam-
po Lapa e de 22,5% na conces-
são de Iara. O campo Iara é
operado pela Petrobrás
(42,5%), junto à gigante Shell
(25%) e a Petrogral (10%).

No caso do campo Lapa, a
Shell explora 30%, junto à
Repsol-Sinopec (25%) e a es-
tatal, que passa a operar ape-
nas 10%. Assim avança a en-
trega das riquezas naturais
brasileiras para satisfazer os
lucros dos grandes capitalistas
internacionais.

Por Rogério Lessa

Publicado no Boletim da AEPET

Fonte: Monitor Mercantil

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, com o aval da Câ-
mara de Vereadores, estabele-
ce através da Lei Municipal N°
506/2018, normas as agênci-
as bancárias no município, de
forma a prestar um atendi-
mento mais ágil e satisfatório.
O decreto foi publicado no
Diário Oficial em 22 de janei-
ro de 2018.

Através da lei ficou estabe-
lecido que as agências bancá-
rias, os Correios, supermerca-
dos e casas lotéricas ficam
obrigados a manter nos seto-
res de caixa uma assistência
ágil e satisfatória aos clientes.
No documento, entende-se
como razoável, o tempo de
atendimento de até 15 minu-
tos (para dias normais), até 20
minutos (para dia de paga-
mento), até 25 minutos para
vésperas ou após feriado pro-
longado e até 30 minutos nos
dias de pagamentos de bene-
fícios: PAS, Bolsa Família ou
outros programas de comple-
mentação de renda, quer mu-
nicipal, estadual ou federal.

Para que haja o devido
controle do tempo de atendi-
mento, os estabelecimentos
bancários fornecerão bilhetes
ou senhas, onde constarão,
impressos, os horários de re-
cebimento da senha e atendi-
mento junto aos caixas. Para
o tempo máximo aceitável de
atendimento consideram-se
as condições técnicas normais
de funcionamento dos equipa-
mentos e sistemas e a ocorrên-
cia de qualquer anormalidade
técnica, o que não justificará
demora superior ao dobro do
tempo estipulado.

Além disso, os estabeleci-
mentos deverão afixar carta-
zes, em local visível, nas por-
tas de acesso, informando o
seguinte: “O tempo máximo
previsto em Lei municipal
para atendimento ao consu-
midor é de quinze minutos.
Faça valer seu direito”.

Já o atendimento prefe-
rencial e exclusivo dos caixas
destinados aos maiores de 60
(sessenta) anos, gestantes,
pessoas portadoras de defici-

ência física e pessoas com cri-
anças de colo, será realizado
através de senha numérica e
oferta de, no mínimo, de 15
(quinze) assentos com encos-
to.

As denúncias dos muníci-
pes, devidamente comprova-
das, deverão ser encaminha-
das à Secretaria Municipal de
Serviços, Conservação e Or-
dem Pública (SESCOP), con-
cedendo-se direito de defesa
ao banco denunciado.

As agências bancárias têm
o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data da publicação
da lei, para adaptarem-se. E o
não cumprimento sujeitará o
estabelecimento infrator às
seguintes punições: Advertên-
cia na 1ª ocorrência, com pra-
zo de 30 (trinta) dias para re-
gulamentação; Multa de R$
10.000,00 (dez mil reais) na
primeira autuação; Multa de
R$ 20.000,00 (vinte mil re-
ais) na segunda autuação;
Multa de R$ 40.000,00 (qua-
renta mil reais) na terceira
autuação; Multa de R$

100.000,00 (cem mil reais) na
quarta autuação; Suspensão
do Alvará de Funcionamento,
após a 5ª reincidência, por
prazo indeterminado.

§ 1º. A suspensão da licen-
ça de funcionamento somen-
te cessará, mediante a regula-
mentação do atendimento nos
moldes previstos nesta lei.

§ 2º. O auto de infração
será publicado no Diário Ofi-
cial do Município.

§ 3º. O município disponi-
bilizará meios eficazes para o
recebimento das denúncias e
respectiva averiguação, bem
como para a fiscalização do
cumprimento desta lei.

§ 4º. Não será considera-
da infração à lei, desde que de-
vidamente comprovado,
quando a não observância do
tempo de espera previsto no
Artigo 2º desta lei, decorren-
te de: Força maior, tais como
falta de energia elétrica e pro-
blemas relativos à telefonia e
transmissão de dados e Gre-
ve.

Lei Municipal N° 506/2018 estabelece normas as agências
bancárias, Correios, supermercados e casas lotéricas

Unilab abriu inscrições para
o Projeto “Inclusão Digital”

A Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB)
abriu inscrições para o proje-
to de extensão “Inclusão Digi-
tal por meio de Curso de
Informática”. A UNILAB está
disponibilizando 10 vagas
para a comunidade. Os inte-
ressados deverão comparecer
no Setor de Informática do
Campus dos Malês.

As inscrições somente po-
derão ser realizadas pelo pró-
prio candidato, de forma
presencial, sendo obrigatório
a apresentação de documento
oficial de identidade com foto
e possuir idade mínima de 16
anos.

O curso é voltado para pes-
soas que não possuem habili-
dades básicas em informática,
com o intuito de aperfeiçoar o
conhecimento em informática

com manuseio da tecnologia
em seu dia-a-dia, com aborda-
gem nos conteúdos
de História da
Informática, Introdução a
Software e Hardware, Compo-
nentes do computador, Plata-
forma Windows, uso da
Calculadora, Paint, Editor de
texto – Word, Planilha eletrô-
nica – Excel, Apresentação de
Slides – PowerPoint, Internet
e e-mail.

As aulas tiveram início no
dia 20 de fevereiro e irão até
12 de abril, com carga horária
de 40 horas, sempre as terças
e quintas-feiras, das 09h às
12h, no Laboratório de
Informática do Campus dos
Malês, em São Francisco do
Conde. A certificação será en-
tregue aos inscritos no curso
que obtiverem no mínimo
75% de presença. 

Prédio do Campus da UNILAB em São Francisco do Conde

O Candeeiro Leia, anuncie

e divulgue
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ALUGO GALPÕES EM CANDEIAS

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

GALPÃO com: 360m² com escritório e banhei-
ro com área de estacionamento para carga e des-
carga de 700 m² São modeláveis, podendo
ser modelado conforme a necessidade do cliente.

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

LBV entregará kits de materiais
pedagógicos para crianças em Salvador

A Legião da Boa Vontade
(LBV) entregará no próximo
dia 07de março, às 09 horas,
230 kits de material pedagó-
gico para as crianças partici-
pantes dos programas socioe-
ducacionais da Instituição. A
cerimônia de entrega aconte-
cerá no Centro Comunitário
de Assistência Social da LBV,

localizado no bairro Ribeira/
Salvador.

A ação é resultado da
Campanha Criança Nota 10 —
Proteger a infância é acreditar
no futuro! a qual teve o apoio
de voluntários, colaboradores
e, principalmente, da popula-
ção, convertendo-se em uma
grande mobilização social.

O objetivo da iniciativa
é apoiar os pais que não tem
recursos para a compra do
material escolar, além de com-
bater o analfabetismo e incen-
tivar a educação. De acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil tem 11,8 mi-
lhões de analfabetos. A região

Nordeste registra o maior per-
centual de analfabetismo
(14,8%), número quase quatro
vezes maior do que as taxas
estimadas para o Sudeste
(3,8%) e para o Sul do país
(3,6%).

Para o dia da entrega,
uma grande comemoração
está sendo preparada. A pro-
gramação inclui apresenta-
ções musicais e culturas das
crianças e jovens atendidos
pela Instituição, por meio dos
seus programas socioassisten-
ciais. A cerimônia contará,
também, com a presença de
colaboradores, autoridades e
personalidades.

Na Bahia, a ação irá be-
neficiar 780 crianças e adoles-
centes em Salvador, Itabuna,
Lauro de Freitas e Uauá (no
sertão do São Francisco). Em
todo o Brasil, mais de 22 mil
estudantes de 90 municípios,
nas cinco regiões do país. Os
kits são compostos de acordo
com a faixa etária e contêm
itens como estojo, lápis preto
e de cor, canetas, apontador,
borrachas, tesoura, tubos e
cola, tinta guache, cadernos,
mochila, régua, entre outros.

No ano passado, a Legião da Boa Vontade entregou centenas de kits escolares

Fonte e Foto: Ascom LBV

Aleluia inclui recursos para revitalizar
o “Velho Chico”  no PL da Eletrobras

Parte significativa dos recur-
sos gerados pelas nove usinas
hidrelétricas do Rio São Fran-
cisco deverá ser destinada à
revitalização e desenvolvi-
mento do vale, beneficiando
populações da Bahia e mais
quatro estados. Essa é propos-
ta que o deputado federal José
Carlos Aleluia (DEM-BA) pre-
tende incluir no projeto de lei
(PL 9463/18) que prevê a pri-
vatização da Eletrobrás.

Indicado para ser o relator
do PL 9463/18, Aleluia ainda
pretende inserir no texto final
a criação de uma agência de
fomento na região para gerir
as verbas. “Essa agência deve-
rá ter autonomia administra-
tiva com blindagem aos cortes
no Orçamento e a interesses
políticos de momento”, diz o
também engenheiro eletricis-
ta e ex-presidente da Chesf.

Na avaliação do parlamen-
tar baiano, a proposta é de a
agência de fomento ser estri-
tamente técnica, com estrutu-
ra enxuta e operação fora de
Brasília. “O foco serão proje-
tos de desenvolvimento e re-
vitalização do vale do Rio São
Francisco. Os valores assegu-
rados pela geração de energia
no rio devem ir para um caixa
próprio que ficará indepen-
dente do orçamento federal e
livre de contingenciamentos
ou cortes”.

A proposta, segundo Ale-
luia, embora seja inédita no
Brasil, segue exemplos bem-
sucedidos no mundo, como a
Fundación Chile e a Tennes-
see Valley Authority, nos Es-
tados Unidos. Segundo ele,
órgãos federais voltados ao
desenvolvimento da região,
como Codevasf e Dnocs, hoje

mal recebem recursos para o
seu custeio e só sobrevivem
através de emendas parla-
mentares. “Isso cria uma de-
pendência política nas gestões
desses órgãos”, observa o de-
putado.

Aleluia informa que a ideia
tem aval técnico dentro do
governo federal e ele vem con-
versando com setores especi-
alizados para a concepção fi-
nal do modelo. De acordo com
ele, a proposta está em sinto-
nia com um dos compromis-
sos do Poder Executivo, de-
fendido na nota técnica que
acompanha o projeto “O de-
senvolvimento de programa
de revitalização dos recursos
hídricos da bacia do Rio São
Francisco”.

“O São Francisco não pode
mais ser visto sob a ótica ex-
clusiva da geração de energia
no país”, afirma o parlamen-
tar, assinalando que o Velho
Chico hoje é um córrego so-
brecarregado, o qual Brasília
explora, focando apenas no
potencial energético. “Privati-
zar a Eletrobras sem se aten-
tar a isso seria um absurdo
que levaria a um desastre so-
cial e ambiental. Vamos tratar
da privatização, mas sem es-
quecer de buscar uma manei-
ra para o rio voltar a prestar
um serviço ao desenvolvimen-
to social e econômico de sua
região”.

Fonte: Ascom / Dep. Aleluia

Prefeitura de São Francisco do
Conde  promove Ações em
parceria com a Desenbahia

A Prefeitura de São Francisco
do Conde tem trabalhado para
entregar qualidade de vida
para a comunidade francisca-
na. No município, a Secreta-
ria Municipal de Projetos Es-
tratégicos (SEPROJE) em par-
ceria com a Agência de Fo-
mento do Estado da Bahia S/
A (Desenbahia) – instituição
financeira vinculada à Secre-
taria da Fazenda do Estado da
Bahia, com o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento eco-
nômico e social da Bahia atra-
vés da concessão do crédito –
está realizando 09 ações, em

Fonte e Foto: Ascom/PMC

BA 522 continua esburacada

Esse é o trecho em frente ao TEMAT, da Refinaria
Landulfo Alves, em São Francisco do Conde

Uma das mais importantes
rodovias estaduais da Região
Metropolitana de Salvador, a
BA 522, que liga a capital do
estado e os demais 416 muni-
cípios baianos à Refinaria
Landulfo Alves e ao bucólico
município de Madre de Deus,
continua em estado precário.
E não é de hoje! Desde as pri-
meiras edições do nosso jor-
nal O Candeeiro, temos cobra-
do do governo estadual a re-
cuperação dessa estrada que
transporta toda a riqueza pro-
duzida pela Petrobras na refi-
naria de Mataripe.

Todo ano é a mesma coisa,
na época das chuvas os bura-
cos e crateras se avolumam e

toda cidade, que visam a me-
lhoria dos acessos aos bairros.

A mais recente das ações é
a intervenção no Conjunto
Mãe Carlita, em São Bento.
Obras de macrodrenagem es-
tão sendo realizadas para per-
mitir a construção de um aces-
so que interligará a Rua Jun-
queira Ayres ao conjunto Mãe
Carlita. “Nós já realizamos o
primeiro trecho, que é a pa-
vimentação da Rua Junquei-
ra Ayres, e, agora, vamos
construir um acesso sobre
uma galeria que permitirá
interligar a Rua Junqueira

Ayres e o Conjunto Mãe Car-
lita, para dar mais mobilida-
de a população”, informou o
secretário de Projetos Estraté-
gicos, Ruy Barbosa.

As demais intervenções em
parceria com a Desenbahia
são: Pavimentação da Rua
Alto da Bela Vista- São Ben-
to; Pavimentação da Rua Ma-
nuel do Amaral - Centro; Pa-
vimentação da Rua Policarpo
Oliveira - Centro; Recapea-
mento da Rua Antônio de
Santana Portugal - Centro;
Construção da ligação Coquei-
ro/Ponta do Coco - Santo Es-
tevão; Construção da ligação
Conjunto Eliodório/ PSF (Ca-
ípe de Cima); Construção da
ligação Baixa Fria/ Campinas
- Baixa Fria; Requalificação da
estrada de acesso ao Monte
Recôncavo

durante o verão, principal-
mente no trecho em frente ao
terminal de Mataripe, é um
poeirão que ninguém suporta,
deixando a rodovia pratica-
mente intransitável. O gover-
no do Estado, através da Sein-
fra, vez ou outra, promove
uma operação tapa buracos, o
que não resolve o problema.

A expectativa é que, como
esse ano é ano eleitoral, e os
governos costumam executar
obras emergenciais, a BA 522
seja lembrada pelo governa-
dor Rui Costa e que a sua re-
cuperação seja feita, promo-
vendo o bem estar dos moto-
ristas e facilitando a escoação
da produção da Petrobras.

Deputado soldado
Prisco representa no
Ministério Público
contra a atuação de
Igor Kanário

O deputado soldado Prisco re-
presentou no ministério públi-
co do estado da bahia (MPE), no
último dai 16 de fevereiro, con-
tra a atuação do vereador/can-
tor de salvador, Igor Kanário,
contratado como atração para
o “folião pipoca”, durante os
festejos de carnaval. Conforme
o documento, diversos episódi-
os foram registrados pela polí-
cia militar no que se refere ao
questionamento/incitação por
parte do vereador/cantor con-
tra a atuação da corporação.

O documento se fundamen-
ta no vídeo “viralizado” na in-
ternet no qual Kanário atribui
crimes de lesão corporal e abu-
so de autoridade aos PMs em
exercício legítimo de suas fun-
ções. “neste caso o mesmo deve
provar sob pena de estar come-
tendo crime de calúnia qualifi-
cada (art. 38, § 1o. Do código
penal) e desacato à autoridade
(art.331 do código penal)”, afir-
mou o parlamentar.

O deputado Prisco lembra
que, durante as atuações do ve-
reador/cantor, seja em festas de
largo, seja no carnaval, o poli-
ciamento é reforçado justamen-
te para conter os excessos pra-
ticados pelos seus seguidores,
que, disfarçados muitas vezes
de foliões, agridem covarde-
mente aqueles que efetivamen-
te estão no local para diverti-
mento.

“A ação dos militares é pro-
porcional aos fatos, onde mui-
tas vezes se faz necessário uma
atuação mais enérgica para con-
ter a multidão, não configuran-
do qualquer crime por se tratar
de legítima defesa e estrito cum-
primento de dever legal ou no
exercício regular de direito”,
ressaltou.

Reincidência

Conforme Prisco, não é a
primeira vez que o artista é acu-
sado de incitar a violência em
carnavais e festas de largo. Em
maio de 2017, a policial militar
Tainá Gomes (durante a Mica-
reta de Feira de Santana) acu-
sou o cantor/vereador de desa-
cato quando atuava na seguran-
ça da festa. “já temos três ações
contra Kanário, uma delas a da
policial. Ele, ao invés de tentar
conter rixas e brigas entre foli-
ões, volta-se contra os militares
que doam sangue nas ruas da
Bahia durante o período de fes-
tas, quando são obrigados, por
vezes, a adotar posições mais
enérgicas”, reclamou.

O prefeito Pitagoras
Ibiapina anunciou a
troca de comando na
Procuradoria Jurídica
do Município

Prefeitura de Candeias anuncia
novo procurador jurídico

A prefeitura de Candeias
anunciou no último dia 31 de
janeiro, o novo procurador ju-
rídico do município em subs-
tituição da procuradora Fer-
nanda Braga, solicitou demis-
são por conta da necessidade
de se dedicar a outros proje-

tos pessoais e profissionais.
“Agradeço aos serviços presta-
dos por Fernanda Braga com
a certeza da sua dedicação por
nosso município e desejo boa
sorte na sua caminhada” afir-
mou o prefeito Dr. Pitagoras.

Assumiu no lugar da pro-
curadora, o advogado Gildásio
Rodrigues Alves, graduado
pela Universidade Católica do
Salvador, Pós Graduado em
Direito Civil e do Consumidor
e Pós Graduando em Direito
Processual Civil pela Faculda-
de Jorge Amado. Gildásio
exerceu o cargo de procurador
Chefe da Câmara Municipal
de Salvador de 2013 a 2016,
além de ter atuado no Tribu-
nal de Justiça e ter sido servi-
dor do Tribunal Regional Elei-
toral.

O deputado José Carlos Aleluia é do DEM da Bahia
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O Braseiro

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

*PRATOS DELICIOSOS*MASSAS *CHURRASCOS
*SALADAS *SUCOS *SOBREMESAS

RESTAURANTE

A melhor comida a quilo da região

Georgem Luiz Moreira da Silva
CRC - 15210 - BA

ABERTURA
DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
 FISCAL E PESSOAL

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

Em novembro de 2017, a Secre-
taria Municipal de Serviços,
Conservação e Ordem Pública
(SESCOP), através da Superin-
tendência de Trânsito e Trans-
portes (STT), e em parceria com
o DETRAN-BA, realizou o cur-
so de Condutor de Táxi, duran-
te três dias, para os profissio-
nais do município.

O curso foi ministrado pelo
instrutor da Escola Pública de
Trânsito (EPTran), Paulo César
Nascimento dos Santos, que
abordou princípios de seguran-
ça ao dirigir, bem como a legis-
lação específica para o trans-
porte de passageiros, além de
instruções sobre comportamen-
tos preventivos e de emergên-
cia.

Nesta quinta-feira, dia 01 de
fevereiro, a Prefeitura de São
Francisco do Conde realizou a
Certificação dos Taxistas quali-
ficados durante o curso, com a
presença de representantes do
DETRAN-BA. A certificação
ocorreu no Gabinete do Prefei-
to Evandro Almeida. 

“Eu quero começar os dis-
cursos hoje saudando a pionei-
ra da profissão aqui no municí-
pio, Júlia Almeida, que desde
1992 presta esse serviço de táxi
no município, sempre lutando
e fazendo seu melhor. Estamos
felizes em regulamentar essa
categoria. Nossa política funci-
ona da seguinte forma: se é de
São Francisco do Conde tem di-
reito, sim! Já está aprovada pela
Câmara de Vereadores a dimi-
nuição da taxa do alvará para
taxistas, aproveitem!”, declarou
o prefeito.

“Esse foi o primeiro curso de
taxistas em São Francisco do
Conde, ainda temos muito tra-
balho a fazer também com os
mototaxistas, transporte esco-
lar e de passageiros, profissio-
nais motoristas da saúde e te-
mos apoio aqui no município.
A população também tem que
apoiar, pois trânsito é vida.
Não podemos admitir pessoas
pilotando sem capacete, como
vemos no interior. Aos alunos
do curso, eu sugiro que peguem
as instruções que receberam e
coloquem em prática”, falou
André Amorim, coordenador da
Escola Pública de Trânsito (EP-
Tran).

Para o vice-prefeito e secre-
tário de Governo, Carlos Alber-
to Bispo Cruz (Nem do Caípe),
esse é um momento especial. “A
gente vê as pessoas que fizeram
o curso dando importância a
essa qualificação. Eles querem
trabalhar e nós estamos assegu-
rando o direito deles e fazendo
uma gestão para todos. Esse é
nosso objetivo”.

O curso teve como objetivo
atender aos permissionários já
cadastrados e com a concessão
do serviço de táxi, mas que não
possuíam o curso, de natureza
obrigatória, conforme Lei Mu-
nicipal n° 471/2017 e Lei Fede-
ral 12.468/2011, que regula-
menta a profissão.

“Quero agradecer aos taxis-
tas que acreditaram no projeto.
É muito difícil mudar o costu-
me e as práticas das pessoas que
estão habituadas a trabalhar de
uma determinada forma, mas a
gente construiu o projeto e vo-
cês acreditaram. Quero agrade-
cer a oportunidade e dizer ao
prefeito que estou muito satis-
feito na secretaria em que me
encontro, que é a secretaria do
trabalho. Temos muitos servi-
ços em andamento, trabalhan-
do em parceira com os demais
colegas secretários”, salientou
Amarildo Guedes, secretário
municipal de Serviços, Conser-
vação e Ordem Pública.

Condutores de

Táxi foram

certificados

em SFC

Bahia mantém
segundo lugar em
investimentos dos
estados em 2017

A Bahia manteve o segundo
lugar em volume de investi-
mentos públicos no país em
2017, de acordo com dados
divulgados pelo jornal Folha
de S. Paulo. Levantamento
sobre as despesas liquidadas
pelos estados na área mostra
que a Bahia, com um total de
R$ 2,48 bilhões, ficou nova-
mente atrás apenas de São
Paulo, com R$ 8,81 bilhões.
Levando-se em conta a pro-
porção entre os respectivos or-
çamentos, pode-se considerar,
em termos relativos, que o go-
verno baiano destinou mais
recursos que o paulista para
obras e ações que beneficiam
diretamente a população.

Publicados na edição do
último dia 11, os dados mos-
tram os dois estados nas mes-
mas posições ocupadas em
2016, quando a Bahia também
havia ficado em segundo
quando considerados os valo-
res de investimentos em ter-
mos absolutos, com a lideran-
ça cabendo ao estado mais
rico do país.

“As finanças estaduais em
todo o país ainda se ressentem
dos efeitos da crise econômi-
ca, e o cenário em 2017 foi de
estagnação, mas consegui-
mos, tendo à frente o gover-
nador Rui Costa, manter o rit-
mo da arrecadação e o contro-
le rigoroso dos gastos públi-
cos”, afirma o secretário da
Fazenda do Estado, Manoel
Vitório.

Graças a essa estratégia, a
Bahia tem assegurado a plena
operacionalização da máqui-
na pública, ressalta Vitório. “O
trabalho árduo nos permitiu
fechar com equilíbrio mais um
ano difícil, em dia com os sa-
lários dos servidores e os com-
promissos com fornecedores,
mantendo a máquina pública
em funcionamento e ainda in-
vestindo mais que a maioria
dos estados”.

Entre os principais exem-
plos de investimentos do go-
verno estadual em 2017 estão
os novos corredores estrutu-
rantes em Salvador, a exem-
plo da Via Barradão, inaugu-
rada no último sábado (10); a
expansão do metrô; a constru-
ção e a recuperação de estra-
das em todo o estado; a im-
plantação de obras de segu-
rança hídrica que minimizam
os efeitos da seca; os hospitais
regionais do Cacau e da Cha-
pada e as policlínicas regio-
nais; a renovação da frota da
Segurança Pública e a implan-
tação dos distritos integrados
de segurança no interior; e, na
educação, a reforma de esco-
las, a implantação de escolas
culturais e quadras cobertas.

No último dia 27 de fevereiro
foi inaugurado o moderno
prédio onde irá funcionar a
Secretaria Municipal da Edu-
cação – SEDUC. A mudança
simboliza o momento atual da
Educação de São Francisco do
Conde, que avança a passos
largos rumo à excelência,
além de promover a unifica-
ção da maior secretaria da
gestão Evandro Almeida, re-
fletindo em melhores resulta-
dos para a população.

Com as novas instalações,
também ocorrerá a redução de
gastos, uma vez que a gestão
municipal deixará de pagar o
aluguel de 5 prédios que ser-
viam a setores da SEDUC,
como o Educa Chico e o  Pro-
grama de Apoio ao Universi-

tário Sanfranciscano – PROU-
NIFAS. 

“O objetivo da mudança
para o novo prédio é tornar a
gestão da SEDUC mais eficaz
e eficiente. O valor economi-
zado dos alugueis será inves-
tido diretamente na Educação
municipal. Além disso, con-
centraremos em uma mesma
unidade, todos os departa-
mentos, gerências e unidades
da secretaria, otimizando a
gestão para dar resultados
mais rápidos à população”,
declarou o secretário da pas-
ta, Marivaldo do Amaral. 

O novo prédio, reformado
com recursos próprios, conta
com 07 salas no pavimento
superior e 25 no inferior, aco-
lhendo confortavelmente toda

a equipe de trabalho, otimi-
zando e facilitando a comuni-
cação entre os departamentos.
A grande novidade é o Audi-
tório 02 de Julho, que possui
infraestrutura de ponta, total-
mente climatizado, em um
projeto moderno de ilumina-
ção e áudio.

O auditório, que chega a lo-
tação máxima de 1.000 de
pessoas, possui sanitário mas-

culino, feminino e um especi-
al, reservado a Portadores de
Necessidades Especiais
(PNE). Em uma justa home-
nagem às lutas pela Indepen-
dência da Bahia, o Auditório
02 de Julho é um espaço ideal
para a realização de eventos
variados, convertendo-se em
um local propulsor da educa-
ção, da economia e da cultura
regional. 

O edifício já serviu ao Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial  - SENAI e,
antes disso, nele funcionava
uma fábrica. A nova SEDUC
está localizada na Baixa Fria,
defronte à Universidade da
Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira –
UNILAB.

Novo prédio da Seduc
foi inaugurado em São
Francisco do Conde

Fonte: SECOM / GOV/BA

Servidores da Prefeitura de  Candeias
ocupam o Plenário da Câmara Municipal

Em Dias D’Ávila,
secretário Carlos
Martins comemora
aniversário da cidade
Ao lado do governador Rui
Costa e da prefeita Jussara
Márcia, o secretário de Justi-
ça, Direitos Humanos e De-
senvolvimento Social
(SJDHDS), Carlos Martins,
acompanhou a inauguração
da Praça Raul Seixas e a assi-
natura da ordem de serviço
para a construção de uma uni-
dade do CAPS e de uma Aca-
demia da Saúde, em Dias
D’Ávila. As atividades aconte-
ceram na noite deste sábado
(24).

A praça inaugurada possui
espaço para lazer e esporte, a
exemplo de pistas de skate,
equipamentos de ginástica e
quiosques. A nova obra foi
entregue em comemoração ao
aniversário da cidade, que

O auditório da Câmara de Vereadores ficou lotado de
servidores da Prefeitura que entraram em greve

Aproximadamente trezentos
servidores da prefeitura de
Candeias, principalmente do
setor de Educação, ocuparam
as dependências da Câmara
Municipal, no último dia 22 de
fevereiro, para buscar o apoio

dos Vereadores nas negocia-
ções salariais com o Executi-
vo.

Um dia antes, em uma As-
sembleia Geral, realizada na
praça Dr. Gualberto Dantas
Fontes, os funcionários deci-

diram, por unanimidade, se-
gundo o vice-presidente do
Sindicato, Professor Magno
Santana, declarar greve por
tempo indeterminado.

De acordo com Professor
Magno, a principal reivindica-
ção dos servidores é a reposi-
ção salarial de toda a catego-
ria com a devida correção da
inflação. “Pedimos um au-
mento de 17%, mas até agora
o prefeito está intransigente e
não nos ofereceu nada. Esta-
mos aqui hoje para pedir o
apoio dos senhores vereado-
res, para que eles intercedam
junto ao prefeito Dr. Pitágo-
ras, comentou o vice-presi-
dente do SISENC.

Na Tribuna
Como a Câmara de Verea-

dores é considerada a Casa do
Povo, o presidente de Legisla-

tivo, Vereador Fernando Cal-
mon, disponibilizou a Tribu-
na para que o presidente do
Sindicato dos Servidores do
Município de Candeias, Jusce-
lino dos Santos, fizesse um
duro discurso contra a admi-
nistração municipal.

O sindicalista disparou vá-
rias críticas ao prefeito Pitágo-
ras Ibiapina e à sua equipe de
trabalho. Juscelino disse que
não acredita que seja falta de
dinheiro o motivo para o qual
o prefeito não quer dá aumen-
to salarial aos servidores. “A
Prefeitura arrecadou em de-
zembro mais trinta milhões de
reais, então não é falta de di-
nheiro e má vontade mesmo”,
disparou Juscelino.

Até o fechamanto dessa
edição, o impasse entre a Pre-
feitura e os servidores muni-
cipais continuava.

completou 33 anos de eman-
cipação política.

“A prefeita Jussara tem re-
alizado um trabalho exemplar,
conta com o nosso apoio e é
uma gestora de primeira. A
cidade tem uma cara feliz, as
pessoas se mostram muito
animadas e é isso que impor-
ta quando se trata de gestão:
dar oportunidades às pessoas
e deixá-las felizes”, afirmou
Martins.

A prefeita também apro-
veitou o evento para agrade-
cer ao governador pelas obras
e parceria. “Sempre tive um
sonho de ser prefeita de Dias
D’Ávila e graças a Deus pude
ser gestora junto com o se-
nhor, pra trabalharmos juntos
todos os dias”, disse. O prefei-

to também confirmou que gra-
ças ao investimento do Gover-
no do Estado a cidade terá, em
outubro, mais de 80% de co-
bertura de rede de esgoto, e
garantiu a construção de uma
unidade do Colégio da Polícia
Militar na cidade.

Santuário
Junto à prefeita Jussara e

ao padre Paulo, o secretário
visitou o local onde será ergui-
do o Santuário da Cidade San-
ta. No local está sendo cons-
truído aquele que deve ser um
dos principais locais de pere-

grinação de fiéis da Bahia. O
local terá espaço para 7 mil
pessoas acompanharem as
missas sentadas e cerca de 100
mil na área externa.

Fábrica de Insulina
Martins também visitou,

junto ao secretário estadual da
Saúde, Fabio Vilas Boas, o ter-
reno onde funcionará a pri-
meira fábrica de insulina do
país. Com capacidade para
produzir 24 milhões de unida-
des de insulina por ano, a fá-
brica contará com um investi-
mento de R$ 372 milhões.

O governador Rui Costa, a prefeita Márcia e o secretá-
rio Carlos Martins cortaram a fita inaugural  da praça
Raul Seixas, no anuversário de Dias D’ávia

A nova SEDUC está localizada na Baixa Fria, defronte à UNILAB

Fonte  e Fotos:

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

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

  Convênio

PETROBRAS

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Condomínio Residencial
Quintas do Barão

Um lançamento da Quintas do Barão
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

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

uma das empresas mais conceituadas no segmento de
transporte do Estado.A ATT – Atlântico Transportes e Turismo

ainda oferece um serviço exclusivo para as
indústrias  do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090

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

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

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

Seu objetivo é promover ao Município de Candeias, uma oportunidade de
crescimento sustentável, proporcionando aos cidadãos um novo modelo de

moradia, que disponha de estrutura, segurança e qualidade de vida.
Um empreendimento do porte e magnitude que o povo de Candeias e

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

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

Os melhores preços da cidade

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

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

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

Duas lojas para melhor servir ao cliente de Candeias e Região

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes


