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Esta é a rua 13 de Maio, uma das mais importantes do comércio da cidade

Maragogipe ganhaUPA 24h Dailton Filho diz que está preparado para admi-
nistrar os destinos da sua Madre de Deus

Dailton Filho é oficializado
como candidato a prefeito de
Madre de Deus pelo PSL

Bom Jorge assume a
Prefeitura de Candeias

O prefeito interino,
Bom Jorge, discursa
na Tribuna da Câmara

Tonha e Pitágoras vão pro
embate pela Prefeitura
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Tonha Magalhães, (DEM) e
Antônio Gilson (Bobó) PTN

Fotos: Reprodução Redes Sociais

Dr. Pitágoras, (PP) e
Mailson Assis (PSB)

Sophia Mídian lança novo filmeCandeias completa 58 anos:
temos o que comemorar?

Centenas de pessoas
participaram da inaugu-
ração daUPA 24h

Sophia no lançamento do
filme Do Corpo à Caxirola

Caiu mais um. Maldição!

Sargento Francisco, Maria Maia e Amiga Jú
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Pag. 3

Apesar dos avanços dos
últimos anos, com a
implantação de grandes
empresas em seu parque
industrial e o consequente
aumento de arrecadação de
impostos pela Prefeitura - o
município de Candeias

detinha em 1013, segundo
dados do IBGE, o 4º PIB do
Estado, com participação de
2,5% na economia estadual,
ficando atrás apenas de
Salvador, com 24,3%;
Camaçari, com 7,7% e Simões
Filho, com 2,9% -, mesmo

assim, a cidade ainda enfrenta
muitos e cruciais problemas
na sua infraestrutura, que vão
desde o transporte pesado na
BA 522, que corta a cidade, até
o desordenamento do trânsito
no perímetro urbano,
passando pela falta de um

planejamento para o seu
desenvolvimento.

Como estamos em um ano
eleitoral, no próximo dia 2 de
outubro elegeremos um novo
governo municipal. É
necessário que cobremos dos
candidatos, um programa de
governo que possa mudar essa
realidade, implantando no
município uma gestão
profissional, capaz de detectar
todos os problemas que
afetam a população.
Precisamos também eleger
uma Câmara de Vereadores
que não seja submissa ao
Poder Executivo, servindo
apenas como uma extensão da
Prefeitura.

Para se ter uma idéia do
descaso dos governantes, nos
últimos 12 anos nenhuma
grande obra foi executada no
município, nem pelo governo
federal, nem pelo governo
estadual,nem tampouco pela
Prefeitura, que, segundo
dizem, enfrenta problemas
financeiros, mesmo
arrecadando cerca de R$ 20
milhões mensalmente.

E aí, o que você acha,
temos o que comemorar?

Baseado no trabalho da
etnomusicóloga e
pesquisadora de Música
Folclórica Brasileira, Emília
Biancardi, foi lançado no
último dia 2 de agosto, na
saladearte do Museu
Geológico da Bahia, o
documentário Do Corpo à
Caxirola, de Sophia Mídian,
que retrata as tradições que
formam a musicalidade
miscigenada do Brasil.

Depois de várias reuniões,
acertos, promessas, negocia-
ções, juras de amor e até com-
promissos nada republicanos,
finalmente, o Partido Progres-
sista e o Democratas chega-
ram a um acordo e escolheram
seus candidatos a prefeito e
vice-prefeito de Candeias.
Pelo DEM, a ex-prefeita
Tonha Magalhães tem na cha-
pa como seu vice prefeito, o

ex-desafeto Antônio Gilson
(Bobô), que há menos de um
mês era o vice de Marivalda.

Já o PP, que não queria
de jeito nenhum, alguém que
viesse da administração abor-
tada de Sargento Francisco,
teve que engolir o advogado
Mailson Assis, principal
articulador de apoio do prefei-
to interino, Bom Jorge, à can-
didatura de doutor Pitágoras.

A convenção municipal do
Partido Social Liberal (PSL),
homologou no último de 31 de
julho, a candidatura  de
Dailton Filho para prefeito de
Madre de Deus. Avereadora
Rose Queiróz , do PPS, será a
candidata a vice-prefeita.

O ato político reuniu
centenas de pessoas que

apóiam a candidatura de
Dailton Filho, durante todo o
dia, no Clube Minemozine,
local da convenção.

Dailton Filho foi vereador
por três mandatos,  presidente
da Câmara Municipal e
prefeito interino com a
cassação da ex-prefeira
Eranita de  Brito.

A série de quedas dos
prefeitos de Candeias (uma
lástima para a imagem do
município) começou em
2008, quando o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE)
afastou a prefeita Maria Célia
Magalhães Ramos, a Amiga
Jú, por abuso de poder
econômico nas eleições de
2004.

A segunda colocada
naquelas eleições, Maria
Juvenal Maia, assumiu o
mandato em junho e foi
reeleita em outubro. Foi
cassada pelo mesmo crime,
em junho de  2012.

Em seu lugar, tomou
posse o então presidente da
Câmara Municipal, Sargento

Francisco, que foi reeleito
nas eleições daquele ano.
Agora, acusado de
improbidade administrativa,
Sargento Francisco foi
afastado por 180 dias, pela
Justiça Federal, a pedido do
Ministério Público Federal
da Bahia.

Eleito vice-prefeito
nas eleições de 2012,
assumiu interinamente, no
último dia 21 de julho,  Jorge
Luiz Tavares Bordoni (Bom
Jorge), um político que,
apesar de jovem, é muito
experiente. Ele já cumpriu
quatro mandatos na Câmara
Municipal, onde foi
presidente da Casa
Legislativa.

Numa solenidade bastante
concorrida, realizada no
último dia 21 de julho, na
Câmara Municipal, o vice-
prefeito Jorge Luiz Tavares
Bordoni, o Bom Jorge,
assumiu, interinamente, o
comando da Prefeitura de
Candeias, em substituição ao
titular, Sargento Francisco,
que foi afastado do cargo por
180 dias pela Justiça Fede-
ral, a pedido do Ministério
Público Federal da Bahia,
acusado de improbidade
administrativa.

Num clima de muita festa, a
população de Maragigipe, no
recôncavo baiano, ganhou no
último dia 1º de julho, uma
moderníssima Unidade de
Pronto Atendimento - UPA
24h, construída pelo Ministé-
rio da Saúde.

A obra foi orçada em
R$ 2.200.000,00 (dois mi-
lhões e duzentos mil reais).



2a. Edição de Agosto de 2016 - Página 2 O Candeeiro Opinião

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Fundado em Fevereiro de 2005
por José Eduardo dos Santos

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

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

Candeias-Bahia

PIMENTA NA POLÍTICA

ocandeeiro@terra.com.br

eduvalenca@terra.com.br

José Eduardo

VLADIMIR NASCIMENTO
www.vladimirnascimento.webnode.com

JOSÉ DE PAIVA NETTO

José de Paiva Netto
jornalista, escritor
 e radialista.
paivanetto@lbv.org.br /
www.boavontade.com

Consultor Jurídico
Dr. Cosme Fernando dos Santos

Ilustração
Valtério

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

Indivíduo x sociedade

Vida em revolução

Diretora de Jornalismo
Sophia Mídian Bagues

Diretor Superintendente

José Eduardo dos Santos

Representante Comercial: Tábula Veículos de Comunicação

As Colunas e Artigos assinados são da inteira responsabilidade dos seus
autores, não representando necessariamente a opinião do jornal

Impressão: A tarde Serviços Gráficos

Mudança de cenário
A notícia do afastamento do prefeito Sargento Francisco (PSD), por 180
dias, do comando da Prefeitura de Candeias, determinado pela Justiça
Federal a pedido do Ministério Público Federal da Bahia, caiu como uma
bomba nos meios políticos de Candeias, deixando perplexos os seus
aliados e adversários.

Primeiro, porque ninguém na cidade imaginava que a administração
municipal estava sendo investigada pela Controladoria Geral da União
(CGU), que descobriu as irregularidades na Secretaria de Saúde do
Município. Depois, porque a decisão judicial determinava que o vice-
prefeito, Jorge Luiz Tavares Bordoni (Bom Jorge), assumisse
imediatamente o cargo de prefeito, o que aconteceu dois dias depois do
afastamento, na Câmara Municipal.

Com isso, o processo eleitoral que se desenhava, visando a sucessão
municipal, mudou completamente de panorama, já que a sua pré-
candidata Marivalda Silva (PT) desistiu de concorrer à prefeitura e
tentará renovar o seu mandato na Câmara Municipal.

Agora, com a ascensão de Bom Jorge ao poder, o jogo político muda
completamente, ainda mais porque o prefeito interino anunciou o apoio
à candidatura de Dr. Pitágoras e ainda emplacou o candidato a vice-
prefeito, Mailson Assis.

Marcos Vinícius assume o PDT
Depois de ser confirmado como o novo presidente do Partido
Democrático Trabalhista (PDT) de Candeias, pelo diretório nacional do
partido, o ex-vereador Marcos Vinicius anunciou que vai apoiar a
candidatura do Dr. Pitágoras à prefeitura de Candeias.

O anúncio foi feito no último dia 30 de julho, quando o novo
presidente do PDT candeense chegou de Brasília, com a confirmação do
seu nome como presidente da legenda trabalhista no município de
Candeias.

Marcos Vinicius afirmou que Candeias precisa se renovar
politicamente. “A população de Candeias está cansada dessa política
arcaica, familiar, populista, atrasada, que não se moderniza”, afirmou o
novo presidente do PDT.

Marcos Vinicius tem uma longa história com Candeias. Trazido para
a cidade pelo ex-prefeito Celino da Silva Gomes, como engenheiro civil,
ficou no município e se transformou num dos principais secretários do
prefeito David Caldeira, durante as suas duas gestões na Prefeitura.
Elegeu-se vereador em 1992, e ainda foi secretário nas administrações
de Tonha Magalhães, Amiga Ju e Maria Maia.

Novos Secretários
Dos 18 secretários da era Sargento Francisco, só ficaram dois na
administração interina de Bom Jorge: o Coronel Jorge Santana, na
Secretaria dos Transportes, e Jair Cardoso, na Secretaria de Educação.
Será que nenhum outro tinha capacidade para permanecer no cargo?

Dos novos empossados, dois são bem conhecidos na administração
de Candeias: o ex-vice prefeito Carlos Guedes, que foi secretário na
primeira gestão da prefeita Maria Maia, assumiu a Secretaria de
Administração; e Jorge Veloso na Secretaria da Saúde, cargo que ocupou
na segunda passagem de Maria Maia pela Prefeitura.

Outro que participou da administração de Sargento Francisco e
assumiu uma Secretaria foi Allan Abbehusen de Santana, que foi para a
Chefia de Gabinete. Ele  era o responsável pelo setor de licitações na
gestão que foi afastada.

Do CAC para o Meio Ambiente
Depois de exercer com muita competência a direção do CAC – Central
de Atendimento ao Cliente de Candeias, na administração do prefeito
Sargento Francisco, cargo que ainda ocupa, o versátil João Batista foi
galgado à condição de Secretário de Meio Ambiente no governo interino
de Bom Jorge, de quem foi assessor por muito tempo na Câmara de
Vereadores, quando o atual prefeito atuava no Legislativo.

No PSDB
Na edição passada, dissemos aqui nesse espaço que o empresário Arnaldo
Araújo, presidente do grupo Unibahia, seria candidato a vereador pelo
Partido Progressista (PP), o que não está correto. Na verdade, Arnaldo
vai concorrer a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Candeias pelo
PSDB.

Arnaldo diz que se chegar à Câmara Municipal, vai levar para o
legislativo de Candeias a sua experiência como empresário bem sucedido.

Pelo esporte
O empresário e esportista Walfredo Mello Teixeira Filho, o popular Nem
de Barão, confidenciou à coluna que apoiará a candidatura do vereador
Dr. Pitágoras à prefeitura de Candeias, na expectativa de que ele olhe
com carinho para o esporte da cidade, que anda tão desprestigiado nos
últimos anos.

“Temos o estádio David Caldeira totalmente abandonado pelas
últimas administrações, a sua recuperação foi uma das reivindicações
que fiz ao Dr. Pitágoras, caso ele ganhe as eleições.”

Coligação PRP/PV
O Partido Verde (PV) e o Partido Republicano Progressista (PRP), foram
os primeiros a realizarem suas convenções para homologar as
candidaturas dos seus concorrentes a uma cadeira na Câmara Municipal.

Pelo PV, três nomes que querem se eleger vereador são bastante
conhecidos na cidade: o presidente do PV, Toni Gleidson, e os
empresários Zé do Quim e Silvio Correia.

Sangue novo
Maragogipe terá calouro na disputa por uma vaga na Câmara de
Vereadores da cidade. O jovem Leonardo Wândega, o popular Léo do
Bloco, que é de Nagé, um importante distrito do município, foi
homologado como candidato a vereador pelo Partido da República (PR),
com as bênçãos da prefeita Vera Lúcia.

Ninguém vive sozinho.
Por mais autônomo que
uma pessoa se rotule,
por mais independente
que se julgue, sempre
precisará de outros
indivíduos para se

reconhecer como parte de uma
sociedade. Mas, infelizmente,
atualmente estamos vivendo uma
era de indivíduos egoístas e
egocêntricos, cuja sociedade,
coletividade só lhes interessarão se
eles mesmos, de alguma forma,
forem beneficiados.

O egocentrismo (quando o
indivíduo se coloca no centro de
tudo, tendo como referência sua
própria vida) é típico da fase infantil,
na qual a criança acredita que tudo
que os adultos fazem,
principalmente os pais, é em função
dela. Acontece que muitos adultos
ainda conservam essa característica
pueril, tornando-se grosseiramente
arrogantes, prepotentes,
presunçosos, egoístas e intolerantes.

Esses comportamentos
antissociais podem ser facilmente
observados em diversas esferas
sociais: no trabalho, por exemplo,
existem muitos dirigentes que
humilham seus subordinados
julgando-se superior a eles.

Provavelmente, não entendem que
quaisquer atividades só serão mais
exitosas se houver um trabalho em
conjunto. Por isso, é importante que
o líder divida democraticamente as
ações, que fortaleça sua rede através
de pactuações e, principalmente, que
demonstre que todas as funções são
importantes. (O trabalho é uma
imensa máquina cujo movimento da
engrenagem depende do trabalho de
cada um para funcionar correta e
adequadamente).

No relacionamento interpessoal,
da mesma forma. É muito nítido que
quem se coloca nesse patamar de
superioridade tende a sofrer muito
psiquicamente, porque é impossível
se manter em constante vigilância
tentando não demonstrar nenhuma
falha. Quem fala sempre bem de si,
certamente tem muito a esconder.
Independente da condição
financeira, profissional, material,
um cidadão de caráter sempre vai
prezar pelo lado coletivo.

Outra esfera onde esse pêndulo
sempre tende a ceder para as
questões individuais é a política.
Geralmente, os que se candidatam
prometem numerosos benefícios
sociais, mas não sem antes calcular
se aqueles atos serão vantajosos para
eles mesmos. E os eleitores, muitas

vezes ignorantes, que nem sabe a
diferenciação entre legislar, executar
e julgar, “vendem” seu voto por um
saco de cimento, ainda acreditando
que fez um ótimo negócio.

Nessa luta indivíduo versus
sociedade, os interesses pessoais
sempre costumam vencer. São raros
os que se desprendem e se abdicam
de suas próprias vontades e
benefícios em prol de uma causa
mais social, coletiva. Vivemos, por
isso, uma sociedade repleta de
indivíduos que não se conectam
(exceto através das redes sociais). E
toda essa rede social frágil,
alimentada por práticas e
comportamentos egoístas, tende a se
romper cada vez mais, levando-nos
um dia à extinção. Enquanto isso,
vamos, ilusoriamente, acreditando
que somos independentes e
emancipados, até o dia em que
ficarmos sozinhos e percebermos a
importância e valor do outro; ou até
ficarmos idosos e, tristemente,
compreendermos que não existirá
ninguém pra cuidar de nós.

Faço hoje uma
referência ao
primeiro livro do
biólogo inglês
R u p e r t
S h e l d r a k e ,
publicado em 1981:
Uma nova ciência

da vida. O autor apresenta a Teoria
da Ressonância Mórfica. Nela,
propõe a existência de estruturas
que se desdobram pelo espaço-
tempo dando forma e
comportamento a tudo. Desse
modo, o átomo, as próprias
moléculas, os tecidos, os
organismos e mesmo as
sociedades, os sistemas planetários
e as galáxias estariam atrelados a
campos peculiares.

Mudança de paradigma
A revista BOA VONTADE, no

228, na seção “Espírito e Ciência”,
publicou trechos inéditos de
palestra gravada por Rupert, em
sua residência em Londres, para o
Fórum Mundial Espírito e Ciência
(FMEC), promovido pela Legião da
Boa Vontade.

Trago-lhes, para reflexão,
extratos da palavra do biólogo
inglês: “Neste momento está
ocorrendo uma mudança de
paradigma na Ciência. Ela altera
a visão mecanicista, surgida no
século 17, que postulava que todo
o Universo seria uma máquina,
incluindo animais, plantas e nós,
seres humanos. Não há Alma ou
espírito no mundo natural. (...) A
exceção seria a mente humana
racional, que se supõe localizada
em uma diminuta parte do
cérebro, a glândula pineal. (...) O
que fazemos, neste instante, é nos
libertar disso. A Terra não é mais
vista como um sistema mecânico,
mas, sim, um ser vivo chamado
Gaia. Os átomos não mais
representam pequenos blocos de
matéria como bolas de bilhar, ao
contrário, são semelhantes a
organismos, padrões vibratórios
de atividade”.

Consciência Divina
Durante o bate-papo com a

equipe da Super Rede Boa Vontade

de Comunicação, o também
filósofo e Ph.D. em bioquímica
revelou que “a maioria das
pessoas que acreditam em Deus,
eu inclusive, não o faz porque se
alistou para seguir um conjunto
de dogmas sem sentido,
cientificamente falando. (...)
Todas as religiões estão baseadas
em experiências que vão além da
comum, do dia a dia, em uma
conexão com a forma superior de
consciência. Se a Natureza se faz
de toda série de níveis, existe o
nível humano, o de Gaia, o do
sistema solar, da Via-Láctea, em
cada um deles pode haver formas
de consciência acima das
humanas.

“(...) Naturalmente, se a
Consciência Divina está por trás
de todo o Universo e,
automaticamente, é sua fonte
criativa, claramente seria bem
maior em abrangência do que a
nossa própria. Não deveríamos
esperar entendê-la pelo
raciocínio. (...)

“Não vejo conflito entre
Ciência e Religião desde que haja
uma visão aberta em ambas. (...)
Tanto uma quanto outra tentam
compreender a natureza última
da realidade, e as duas precisam
admitir que ainda não chegamos
lá. (...) Uma pode reforçar a outra,
podem se ajudar mutuamente na
descoberta do Cosmos. (...) Em
minha opinião, a união desses dois
estudos será o fato mais
empolgante a ter lugar nas
próximas décadas”.

O sétimo elemento
A comprovação de que

muito falta para encontrarmos
respostas às inquietantes
indagações sobre a origem da vida
na Terra, bem como fora dela, pode
estar na fascinante descoberta de
um micro-organismo denominado
GFAJ1 — feita por uma equipe da
Nasa, no lago Mono, no nordeste
da Califórnia (EUA). Esse fato
muda por completo o que até então
sabíamos sobre a formação de
todas as criaturas; isso porque um
dos conceitos mais sólidos da
ciência afirma que toda forma de

vida depende das combinações
entre oxigênio, carbono,
hidrogênio, nitrogênio, enxofre e
fósforo. Testes em laboratório
demonstraram que esse micro-
organismo não só sobreviveu às
doses maciças de arsênio –
elemento químico venenoso para
a vida na Terra –, como também
foi gradativamente incorporando-
o às suas moléculas. Com isso,
abre-se a possibilidade, inclusive,
da existência de novas formas de
vida dentro e fora do orbe terrestre.

A astrobiólogaFelisa
Wolfe-Simon, chefe dos
pesquisadores, destacou: “Até hoje
se pensava que todas as formas de
vida precisavam de fósforo e este
micróbio substitui fósforo por
arsênio. Isso é profundo. O que
mais poderemos encontrar?”.

Rumo ao Espírito
A ciência investigativa,

pautada por princípios éticos, há
de nos levar um dia, não tão
distante talvez, a deparar com a
realidade do Espírito. Em 1981,
durante a conferência “A
Decodificação do Pai-Nosso”, que
rea-lizei em Porto Alegre/RS, no
Ginásio de Esportes do Colégio
Protásio Alves, convidei o povo que
me honrava com sua atenção a
desenvolver este raciocínio:

A ciência tradicional deverá
preparar-se para absorver os
muitos dados novos coligidos pela
Ciência de ponta. Entretanto, terá
de incluir igualmente nas
novidades o reconhecimento do
Mundo Espiritual, não como
resultado de químicas cerebrais
que excitariam a mente humana na
região do ilusório, pois esta
conclusão é muito cômoda,
sobretudo ante a realidade
pluridimensional, onde existe o
prolongamento da vida consciente
e ativa do ser, nas esferas ainda
imperceptíveis ao sentido visório.
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Bom Jorge assume, interinamente, a
Prefeitura de Candeias por 180 dias

Bom Jorge assina a Ata de Posse na Câmara Municipal

O auditório da Câmara Municipal ficou lotado

Atividades da
Agência da Receita
Federal de Santo
Amaro foram
suspensas

Colônia de pescadores
e marisqueiras Z 54,
em Passé, cobra apoio
do poder público

Carlos Augusto, presi-
dente da Colônia  Z54

O município de Candeias, que
está localizado às margens da
Baia de Todos-os-Santos, tem
em sua área territorial pelo
menos oito comunidades que
concentram cerca de 2 mil
pescadores e marisqueiras,
espalhados pelas localidades
de Passé, Caboto, Madeira,
Passagem dos Teixeiras,
Caracatinga, Mucunga, Canta
Galo e Pitinga, de acordo com
informações do presidente da
Colônia de Pescadores e
Marisqueiras Z54, Carlos
Augusto de Santana Costa.

Segundo Carlos Augusto, a
grande maioria dos
pescadores não contam com
os benefícios oferecidos pelos
governos estadual e federal.
De todos os pescadores
artesanais que moram em
Candeias, apenas 700 são
associados à Colônia Z54.

O presidente da Colônia
Z54 diz que a categoria é

O Candeeiro Leia, anuncie

e divulgue

Numa solenidade bastante
concorrida, realizada no
último dia 21 de julho, na
Câmara Municipal, o vice-
prefeito Jorge Luiz Tavares
Bordoni, o Bom Jorge,
assumiu interinamente o
comando da Prefeitura de
Candeias, em substituição ao
titular, Sargento Francisco
Conceição Silva, que foi
afastado do cargo por 180
dias pela Justiça Federal, a
pedido do Ministério Público
Federal da Bahia, acusado de
improbidade administrativa.
Cabe recurso.

Câmara lotada

Uma prova do prestígio do
vice-prefeito Bom Jorge, que
foi empossado prefeito pelo
presidente da Câmara
Municipal, Gil Soares, foi a
participação na sessão
extraordinária de todos os 17
vereadores que compõem a
atual Legislatura e a presença
expressiva de pessoas no
auditório da Câmara.

Após fazer o juramento de
que respeitaria a Constituição
Federal, a Constituição do
Estado da Bahia e a Lei
Orgânica do Município, o
prefeito interino, Bom Jorge,
se dirigiu aos presentes para
falar do momento histórico
em que assume os destinos de
Candeias.

V i s i v e l m e n t e
emocionado, o prefeito
interino fez um discurso
contundente. Disse que
Candeias necessitava
urgentemente de uma
reforma administrativa,

financeira e política e que é
preciso elevar a autoestima

da população. “Não posso
negar que estamos passando

por um momento muito
difícil, mas cumprirei o meu
papel nem que seja por um
dia, uma semana, um mês ou
mesmo os 180 dias”, pontuou
Bom Jorge, se referindo ao
período em que poderá ficar
a frente da Prefeitura.

Frisando que não é um
homem vaidoso e que todos
o conhecem e sabem da sua
honestidade, o novo prefeito
de Candeias afirmou que com
o que Candeias arrecada
(cerca de R$ 20 milhões) é
possível se administrar
melhor. “Existem municípios
no interior da Bahia que não
arrecadam nem o que essa
Câmara de Vereadores
arrecada e, no entanto, são
cidades organizadas, bonitas,
limpas. Porque não podemos
fazer o mesmo”? Questionou.

Foi ovacionado pelos
presentes quando disse que a
administração municipal não
necessitava de 20 Secretarias,
como ocorre no momento,
dando a entender que irá
reduzir esse número.

Bom Jorge lembrou que
foi vereador em quatro
mandatos e o quanto é
importante a participação do
vereador nas decisões que são
tomadas. Prometeu que terá
uma convivência harmoniosa
com a Câmara Municipal e
que saberá valorizar a
importância do vereador.

Em seguida ao discurso de
Bom Jorge, foi elaborada a
Ata da Sessão Extraordinária
de Posse, que foi assinada
pelos vereadores e pelo
prefeito interino.

Em face da reestruturação
administrativa das unidades
da Receita Federal do Brasil,
instituída desde o último dia
04 de julho, estão suspensas
pelo prazo de 2 (dois) anos as
atividades da Agência da
Receita Federal do Brasil em
Santo Amaro, a qual atendia os
municípios de São Francisco
do Conde, São Sebastião do
Passé, Cachoeira, Maragojipe,
São Félix, Saubara, Teodoro
Sampaio, Terra Nova e a
própria Santo Amaro –
conforme disposto na Portaria
nº 1.045, de 29/06/2016,
publicada no Diário Oficial da
União de 30/06/2016.

A decisão tomada pela alta
administração atinge diversas
unidades da Receita Federal
espalhadas em todo o
território nacional. Sendo
assim, os contribuintes que
possuem domicílio fiscal
vinculado aos municípios
integrantes da circunscrição
da ARF/Santo Amaro serão
atendidos nas seguintes
unidades:

Contribuintes de São
Francisco do Conde e São
Sebastião do Passé: Centro de
Atendimento ao Contribuinte
(CAC), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador,
localizado na Rua Alceu
Amoroso Lima, nº 862,
Caminho das Árvores;
contribuintes de Cachoeira,
Maragojipe e São Félix:
Agência da Receita Federal do
Brasil em Cruz das Almas,
localizada na Rua J. B. da
Fonseca, nº 63, Centro e
contribuintes de Santo Amaro,
Saubara, Teodoro Sampaio e
Terra Nova: Centro de
Atendimento ao Contribuinte
(CAC), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de
Santana, localizado na Av.
Getúlio Vargas, nº 195, Centro.

praticamente esquecida pelos
poderes públicos,
principalmente o municipal
que não oferece nenhum tipo
de apoio à sua entidade. Com
isso, diz Carlos Augusto,
“vamos tentar eleger o
prefeito e um vereador que
tenha compromisso com a
nossa categoria. Vamos lutar
para que seja implantada na
administração municipal a
Diretoria de Pesca e a
implantação do Defeso de
Inverno, quando ficamos
praticamente três meses sem
poder pescar”, cobra o
presidente.

Festa
As declarações do

presidente da Colônia Z54,
Carlos Augusto Santana,
foram dadas ao Candeeiro, no
último dia 29 de junho,
quando acontecia na sede da
colônia, um almoço de
confraternização (uma bela
mariscada) pela passagem do
dia de São Pedro, padroeiro
dos pescadores.

A festa de São Pedro teve
missa em louvor ao Santo, na
Igreja da comunidade,
seguida de procissão.

Estiveram prestigiando a
festa dos pescadores da
Colônia Z54, o vereador Dr.
Pitágoras, pré-candidato a
prefeito, e o empresário Silvio
Correia, pré-candidato a
vereador. O nosso jornal O
Candeeiro esteve na festa,
representado pelo diretor,
José Eduardo.

Sindsuper e Sindicato
dos Comerciários
entram em acordo

José Carneiro, presiden-
te do Sindicato dos
Empregados do Comér-
cio de Candeias e Região

O empresário Arnaldo
Araújo, é o delegado
Sindical do Sindsuper
para a região

Depois de várias reuniões de
negociação, finalmente os
representantes do Sindicato
dos Empregados no
Comércio de Candeias (José
Carneiro da Silva –
Presidente) e Região e o
Sindicato dos
Supermercados e Atacados
de Auto Serviço do Estado da
Bahia (Arnaldo Araújo –
Delegado Sindical),
assinaram, no final do mês
passado, o Acordo Coletivo
de Trabalho.

De acordo com Arnaldo
Araújo, Delegado do
SindSuper, em virtude da
crise econômica que assola o
país e que também atinge o
setor supermarcadista, o
Acordo Coletivo de Trabalho
acabou sendo bom para
ambas as partes, já que o
trabalhador não teve perdas
salariais e os empresários
estão conseguindo manter os
seus empregados.

I Festival das Culturas da Unilab reúne
conteúdos artísticos e culturais do Brasil
e de mais cinco países africanos

Entre os dias 19 e 22 de julho
aconteceu nas cidades de
Redenção e Acarape, no
Ceará, e em São Francisco do
Conde, na Bahia, o I Festival
das Culturas da Unilab.
Durante os quatro dias essas
cidades experimentaram, com
vivacidade, os conteúdos
artísticos e culturais de cinco
países africanos e um país
asiático em suas trocas com o
Brasil e o Nordeste. 

Com uma vasta
programação, I Festival das
Culturas da Unilab
proporcionou aos
participantes a oportunidade
de interagir com o mundo da
arte e da cultura por meio de
debates, seminários, cursos,
exposições, rodas de
conversas, dezenas de
oficinas, mostras de vídeo,
fotografia, cinema e teatro,
apresentações musicais,
encontros e trocas culturais,

Campus dos Malês da Unilab em São F. do Conde

DEM/PMDB oficializam chapa
Elinaldo e Tude em Camaçari

Depois da convenção do partido
Democratas ocorrida no último
dia 28 de julho, que, com as
presenças do prefeito de Salvador
ACM Neto, e do deputado federal
Lúcio Vieira Lima, anunciou a
formação da chapa majoritária
da oposição em Camaçari, com
Elinaldo do Dem para prefeito, eTude, ACM Neto e Elinaldo

feira de artesanato, sarau
performático e muito mais.

A abertura oficial do I
Festival das Culturas
aconteceu no dia 19, às 16h, no
campus do Ceará e com
transmissão ao vivo para o
campus da Bahia. Após esse
momento, às 17h, no Campus
dos Malês, em São Francisco
do Conde/BA, teve a abertura
local com autoridades já
região. O evento abre espaço
para as expressões artísticas
da região do Recôncavo da
Bahia por meio de
apresentações de dança,
música, exposições, teatro,
dentre outras atrações locais. 

Por tudo isso, a Pró-
reitoria de Extensão, Arte e
Cultura (Proex) aponta que a
marca deste Festival “é a
conexão entre o regional e o
internacional e as várias
formas de diálogo e inspiração
nascidas nesse contato.

Pensando a riqueza e a
diversidade de expressões da
África e do Timor-Leste em
seu enlace com as regiões do
Maciço de Baturité, no Ceará,
e o Recôncavo Baiano, na
Bahia, o Festival busca
apresentar a Unilab como um
eixo integrador de
experiências artísticas”.

Sobre a Unilab
A Universidade da

Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) é uma instituição
federal brasileira de educação
superior, cuja missão
institucional é formar pessoas
para contribuir com a
integração entre o Brasil e os
demais países membros da
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP),
especialmente os países
africanos. Localizada no
interior do Nordeste
brasileiro, a Unilab reúne os
desafios da
internacionalização e da
interiorização do ensino
superior, para que, por meio
do ensino, pesquisa e
extensão, promova a
construção e o intercâmbio de
conhecimento, com
pertinência social, além de
contribuir com o
desenvolvimento regional.

Fonte  e Foto:

Ascom / Unilab

Ainda de acordo com o
dirigente sindical do
patronato, os trabalhadores
que recebem o piso salarial da
categoria tiveram um
aumento de 11,3%, o que
agradou aos mesmos. Já os
trabalhadores que ganham
acima do piso, também
tiveram um aumento de
11,3%, só que parcelados em
duas vezes: a primeira de 5%,
paga já em junho, e a segunda
de 6,3% para ser paga em
setembro.

Para o secretário do
Sindicato dos Empregados do
Comércio de Candeias,
Messias de Almeida Brito, o
acordo foi muito importante
para a classe trabalhadora, já
que o nível de emprego tem
caído em diversos setores e o
comerciário teve até um
pequeno ganho real nos seus
salários, o que segundo ele é
muito bom para a economia
do município.

o ex prefeito José Tude para vice
prefeito, no último dia 30,
aconteceu a convenção do PMDB,
que oficializou a coligação da
chapa majoritária.

Na mesma convenção, foi
homologada a chapa
proporcional com os candidatos
a vereador. O PMDB, PTB, PSC e
PDT formam a coligação ‘Pra
Frente Camaçari’, e pretende
eleger de 3 a 4 vereadores, das 21
cadeiras que serão disputadas
este ano na Câmara Municipal de
Camaçari.
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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

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

LNSF recebe mais um
prêmio de reconhecimento

Dr. João Araújo de Lucena, bioquímico e diretor
do Laboratório Nossa Senhora de Fátima

Confirmando a sua excelente
performance no setor de Exa-
mes de Análises Clínicas em
Candeias e Região, o Labora-
tório Nossa Senhora de Fáti-
ma acaba de ganhar mais um
prêmio.

Desta feita, o LNSF foi
agraciado pelo Instituto TI-
MES COMUNICAÇÃO com o
troféu Destaque Empresarial
2016, conferido às empresas
de prestação de serviços, esco-
lhidas pelos usuários.

Com mais este prêmio de
reconhecimento, o Laborató-
rio Nossa Senhora de Fátima,
só tem a agradecer aos médi-
cos, parceiros, colaboradores
e, principalmente a população
de Candeias e Região, que
sempre prestigiou o LNSF nes-
ses mais de 20 anos de existên-
cia, o que deixa o seu diretor e
técnico e fundador João  Ara-
ujo de Lucena, com o senti-
mento do dever cumprido com
a população de Candeias

Vereador Calmon
assume o PSD

Fernando Calmon e o
senador Otto Alencar

O vereador Fernando Calmon
assumiu na semana passada,
a presidência  do Direto´rio
Municipal de Candeias do Par-
tido Social Democrata (PSD),
em substituição ao prefeito
afastado Sargento Francisco.

Segundo Calmon, a sua as-
censão ao comando do PSD
em Candeias não tem nada a
ver com o afastamento de Sar-
gento Francisco da Prefeitura.
Na realidade, informou
Calmon,” estamos assumindo
a presidência do partido para
dar uma dinâmica política à
legenda em nosso município,
já que a orientação do senador
Otto Alencar, é fazer a nossa
legenda crescer ainda mais no
estado”.

Maior obra particular da história de Candeias

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

Um lançamento da Quintas
do Barão Empreendimentos

Imobiliários SPE Ltda.

A construção do
moderníssimo Condomínio
Residencial Quintas do Ba-
rão, só está sendo possível
graças ao espírito empreen-
dedor de um dos maiores
empresários de Candeias e
região, Walfredo Barão
Mello Teixeira, presiden-
te da Quintas do Barão Em-
preendimentos Imobiliári-
os SPE Ltda., responsável
pela execução da obra.

Radicado em Candeias a
mais de 50 anos,o Barão
sempre acreditou no poten-
cial do município, investin-
do em diversos setores da
economia local, participan-
do ativamente da vida polí-
tica da cidade e sempre de-
fendendo o fortalecimento
do seu desenvolvimento.
Por isso, o Barão é consi-
derado um dos maiores in- Walfredo Barão Mello Teixeira, maior empreendedor de Candeias

vestidores da região.
O Condomínio Quintas

do Barão está sendo
construído no bairro Ouro
Negro - o novo vetor de de-
senvolvimento da cidade  -
na área da antiga
Fazendinha, às margens da
BA 523, próximo da praça
dos Três Poderes, onde es-
tão localizados, a Prefeitu-
ra Municipal, a Câmara de
Vereadores, a UPA 24 e os
fóruns da Justiça Comum e
Justiça do Trabalho.

De acordo com o presi-
dente da Quintas do Barão
Empreendimentos Imobili-
ários, Walfredo Barão
Mello Teixeira, as obras
estão em estado adiantado
e a expectativa é que o lan-
çamento aconteça no pró-
ximo mês de outubro, a
confirmar.

Convenção do DEM de São
Francisco do Conde confirma
candidatura de Ralison
Valentim à Prefeitura

O Partido Democratas (DEM)
de São Francisco do Conde,
confirmou no último dia 3 de
agosto, em sua convenção
(foto) a candidatura de
Ralison Valentim, irmã da ex-
prefeita Rilza Valentim, à Pre-
feitura do município, num ato
político que reuniu diversas li-
deranças do Democratas na
Bahia.

Dentre os presentes esta-
vam o presidente do Diretório
Municipal de Salvador, o
exdeputado Heraldo Rocha e
os deputados federais Paulo
Azi e Eumar Nascimento.

Fazem parte da coligação
os partidos PSDB, PMB e PR,
além do DEM,  que homologa-
ram os candidatos a vereador
no município.
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“As 10 medidas contra a Corrupção”
O Ministério Público Federal está à frente de uma campanha
chamada “10 Medidas contra a corrupção” – iniciativa dos
procuradores da República que integram a força-tarefa da
Operação Lava Jato, endossada pela Procuradoria-Geral da
República. A campanha é um conjunto de providências
legislativas propostas para coibir os delitos que envolvam o
desvio de verbas públicas e os atos de improbidade
administrativa. Esse apoio tem sido colhido em palestras dos
procuradores da Lava Jato, que tem base no Paraná, em outros
Estados do País e até em atos públicos, como as manifestações
de 16 de agosto contra o governo. A campanha reúne 20
anteprojetos de lei que visam regulamentar as dez medidas
propostas, entre elas, a criminalização do enriquecimento ilícito
de agentes públicos e do caixa 2, o aumento das penas, a
transformação da corrupção de altos valores em crime
hediondo e a responsabilização dos partidos políticos. Os
anteprojetos já foram enviados ao Congresso, mas a pressão
popular é considerada fundamental pelos procuradores para
que entrem na pauta de votações do Legislativo.

1) Prevenção à corrupção, transparência e
proteção à fonte de informação
Dentre as propostas sugeridas estão: testes de integridade –
sem o conhecimento do agente público ou funcionário – que
simulem situações para avaliar conduta moral e predisposição
para cometer crimes contra a Administração Pública; o
investimento de 10% a 20% dos recursos de publicidade dos
órgãos públicos em ações voltadas ao estabelecimento de uma
cultura de intolerância à corrupção, treinamento de
funcionários públicos, realização de programas de
conscientização em universidades; estímulo à denúncia de
casos de corrupção, além de tornar obrigatória a prestação de
contas do Judiciário e do Ministério Público sobre duração dos
processos que ultrapassem os prazos razoáveis de duração

2) Criminalização do enriquecimento ilícito de
agentes públicos
Estabelecimento de pena de três a oito anos para crimes de
enriquecimento ilícito, passíveis de alteração no caso de delitos
menos graves. Caberá, no entanto, à acusação provar a
existência de renda discrepante da fortuna acumulada pelo
agente público. Se houver dúvida quanto à ilegalidade da renda,
o suspeito será absolvido.

3) Aumento das penas e crime hediondo para
corrupção de altos valores
Os procuradores propõem o aumento das penas para
corrupção, que hoje são de 2 a 12 anos, para de 4 a 12 anos.
Com isso, a prática do crime de corrupção passa a implicar, no
mínimo, prisão em regime semiaberto. A pena estaria
escalonada segundo o valor envolvido no crime, podendo variar
de 12 a 25 anos, quando os valores desviados ultrapassem R$
8 milhões.

4) Aumento da eficiência e da justiça dos
recursos no processo penal
Com o objetivo de aumentar a rapidez na tramitação de
recursos sem prejudicar o direito de defesa, a medida propõe
alterações no Código de Processo Penal (CPP) e uma emenda
constitucional. As mudaças incluem a possibilidade de
execução imediata da condenação quando o tribunal reconhece
abuso do direito de recorrer; a revogação dos embargos
infringentes e de nulidade; a extinção da figura do revisor; a
vedação dos embargos de declaração; a simultaneidade do
julgamento dos recursos especiais e extraordinários; novas
regras para habbeas corpus; e a possibilidade de execução
provisória da pena, após julgamento de mérito do caso por
tribunal de apelação

5) Celeridade nas ações de improbidade
administrativa
Dar mais agilidade à fase inicial das ações de improbidade
administrativa, com a adoção de uma defesa inicial única (hoje
ela é duplicada), após a qual, o juiz poderá extinguir a ação
caso seja infundada. Além disso, sugere-se a criação de varas,
câmaras e turmas especializadas para julgar ações de
improbidade administrativa e ações decorrentes da lei
anticorrupção. Por fim, propõe-se que o MPF firme acordos de
leniência, como já ocorre no âmbito penal (acordos de
colaboração), para fins de investigação.

6) Reforma no sistema de prescrição penal
Com o objetivo de corrigir distorções do sistema, as mudanças
envolvem a ampliação dos prazos da prescrição da pretensão
executória e a extinção da prescrição retroativa (instituto que
só existe no Brasil e que estimula táticas protelatórias).

7) Ajustes nas nulidades penais
Ampliar a preclusão (perda do direito de recorrer a uma
sentença por estar fora do prazo legal) de alegações de nulidade;
condicionar a superação de preclusões à interrupção da
prescrição, a partir do momento em que a parte deveria ter
alegado o problema e se omitiu; estabelecer, como dever do
juiz e das partes, o aproveitamento máximo dos atos
processuais e exigir a demonstração do prejuízo gerado por um
defeito processual

8) Responsabilização dos partidos políticos e
criminalização do caixa 2
Esta medida visa responsabilizar os partidos políticos pelas
práticas corruptas, criminalizar o caixa 2 (contabilidade
paralela) e criminalizar, no âmbito eleitoral, a lavagem de
dinheiro proveniente de infração penal, de fontes de recursos
vedadas pela legislação eleitoral ou que não tenham sido
contabilizados conforme o exigido pela legislação

9) Prisão preventiva para evitar a dissipação do
dinheiro desviado
Tornar possível a prisão preventiva para que se possa identificar
e localizar os valores desviados, assegurar a sua devolução ou
evitar que sejam utilizados para financiar a fuga ou defesa dos
investigados. Essa medida também propõe mudanças para que
o dinheiro sujo seja rastreado mais rapidamente, facilitando
tanto as investigações como o bloqueio de bens obtidos
ilicitamente.

10) Recuperação do lucro derivado do crime
Criação de medida que permita confiscar a parte do patrimônio
do condenado que corresponda à diferença entre o patrimônio
de origem comprovadamente lícita e o patrimônio total. Outro
ponto dessa proposta visa possibilitar o confisco dos bens de
origem ilícita, independentemente da responsabilização do
autor dos fatos ilícitos, que pode não ser punido por não ser
descoberto, por falecer ou em decorrência de prescrição.
Fonte: www.10medidas.mpf.mp.br

ANTENA LIGADA

Rildo Silva

Rildo.anselmo@hotmail.com

São Francisco do Conde recebe show de

Roberto Mendes e Coletivo Musical

A Praça Maria do Benzê, em
São Francisco do Conde,
recebeu no último dia 12 de
julho, o show de Roberto
Mendes e Coletivo Musical,
com participações especiais de Fonte: AGECOM/PSFC

Foto: Emanmoel Alves

Mapele é palco do Projeto
Cultura em Movimento
No último dia 19 de julho, foi
apresentado na Praça da
Mangueira, em Mapele, o
Projeto Cultura em
Movimento – Chulas e Xaréus
do Recôncavo, que promove a
valorização da memória
individual e coletiva das
comunidades em uma
estrutura super moderna,num
ônibus-palco adaptado.

Durante o evento, o
músico, cantor, compositor e
instrumentista Roberto
Mendes, idealizador do
projeto, acompanhado de um
Coletivo Musical, realizou um
show e os moradores do
povoado puderam participar

de ações relacionadas à
cultura como: música, dança
e manifestações culturais
locais.

O Projeto promove
oficinas, apresentações,
vídeos e palestras com o
objetivo de ampliar o
conhecimento do público
sobre a diversidade cultural
baiana, estimular a produção
de eventos culturais que
deixem um legado local,
c o m p a r t i l h a n d o
conhecimentos com os
membros das comunidades,
além de elevar e intensificar a
preservação da memória e do
patrimônio cultural.

SEMA realizou ações fiscalizatórias
em Almas e Muribeca

A Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SEMA), de
São Francisco do Conde,
através de ações
fiscalizatórias, constatou nas
imediações do atual anel
viário, da BA-522, próximo à
localidade conhecida como
Almas, assim como, na BA-
523, início da estrada de
acesso a Muribeca,
significativos desmatamentos,
inclusive com uso de
máquinas como trator e
motosserra, bem como
construções de moradias
irregulares e em condições
precárias.

Diante dos danos
ambientais registrados nesses

locais, a SEMA está em busca
de identificar os proprietários
das áreas em questão e, para
tanto, encaminhou
comunicações aos supostos
proprietários das respectivas
áreas para as posteriores
tomadas de medidas cabíveis.

Por se tratar de área
privada, o órgão fiscalizador
local precisa inicialmente
identificar e qualificar os
proprietários para
posteriormente realizar as
notificações e autuações
ambientais, acompanhadas de
deliberações para a retirada
dos invasores e subsequentes
recuperações das áreas
degradadas.

A CAIXA Cultural Salvador
apresentou, de 02 a 06 de
agosto (terça-feira a sábado),
a primeira edição da Semana
de Fotografia da Bahia, que
tem a proposta de inserir
Salvador no calendário dos
grandes eventos da fotografia
no Brasil. Os interessados
puderam se inscrever
gratuitamente para participar
das oficinas e demais
atividades que integram a
programação.

Norteada pelo tema
“Narrativas Visuais e
Fronteiras entre a Arte e o
Documental”, a Semana de
Fotografia da Bahia
promoverá oficinas,
conferências, mesas-redonda,
mostras fotográficas,
exibições de filmes e
lançamentos de livros
voltados para a arte da
fotografia. Com a presença de
fotógrafos nacionais e
estrangeiros, o evento se volta
tanto para o público
especializado, quanto para
iniciantes e entusiastas da arte
da fotografia.

Fotógrafas são destaque
da programação:

Nesta primeira
edição, a Semana de
Fotografia da Bahia abre
espaço para as fotógrafas que,
ao longo da história e em
outros eventos da
comunidade fotográfica, têm

sua presença diminuída em
relação aos homens. Com
ampla participação nas
atividades da Semana, elas
estarão à frente de diversos
debates e oficinas.Na noite de
abertura (02), a Semana de
Fotografia prestou uma
homenagem especial à
fotógrafa baiana Arlete
Soares. À ocasião, a
homenageada participou de
uma conferência em que
apresentou sua longa
trajetória na fotografia. Além
disto, foi inaugurada a mostra

Caixa Cultural Salvador promoveu
Semana de Fotografia da Bahia

“Caminhos de Arlete Soares”,
contendo parte de seu amplo
acervo, que ficará em cartaz
até o dia 21 de agosto, na
CAIXA Cultural Salvador.

Além de Arlete Soares,
também participaram desta
primeira edição outras
grandes referências da
fotografia autoral, como
MaureenBisilliat, Nair
Benedicto, Mariana David,
Amanda Oliveira, Caroline
Paternostro, Aristides Alves,
Rafael Martins, Bauer Sá,
Kazuo Okubo e

EXPOSIÇÃO Com foco na presença feminina na fotografia, evento realizou sua
primeira edição com programação gratuita

AntonelloVeneri.
Umeru Bahia, um dos

coordenadores do encontro,
comenta sobre a presença de
profissionais renomados no
evento: “Ao trazermos
fotógrafas e fotógrafos
renomados e reconhecidos
pelo trabalho autoral e
também crítica social, a
Semana convida o público a
adentrar no mundo da
fotografia de cada autor e no
diálogo de cada conferência e
mesa-redonda”.

Benin-África / 1988 - Arlete Soares - Foto Exposição

Zeca Afonso e cortejos das
manifestações culturais
Paparutas, Capabode, dentre
outras.  

O encontro integra o
projeto Cultura em

Movimento - Chulas e Xaréus
do Recôncavo, com patrocínio
da Braskem e do Governo do
Estado, através do Fazcultura,
Secretaria da Fazenda e
Secretaria de Cultura do

Estado da Bahia, apoio
cultural da Rede
Bahia, produção e elaboração
da Casa dos Sete – Projetos e
Produções. 

A proposta, idealizada
pelo músico, cantor,
compositor e pesquisador
santamarense Roberto
Mendes, um dos maiores
divulgadores da cultura
rítmica do Recôncavo e de
Santo Amaro, é destacar a
diversidade cultural baiana,
reverenciando as chulas,
ritmo tradicional
característico das
comunidades rurais do
Recôncavo.

Durante a
programação, que inclui
oficinas de música e
instrumentos musicais com
alunos da rede municipal de
ensino, no Mercado Cultural,
haverá a gravação de vídeos-
depoimentos de  pessoas
representativas da cultura
local e de linguagens artísticas
e culturais.

O Grupo Paparutas de São Francisco do Conde se apresentou no evento
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Formando o futuro da região

Desde fevereiro deste ano, a
Escola 14 de Agosto conta com
o curso Técnico em Química
– único da região de Candeias.
Tida como referência de
ensino, a escola dá preferência
aos alunos já matriculados na
instituição e que desejam
continuar com os estudos
focados na área química.

Com um laboratório
moderno equipado pela
Unigel, o curso Técnico em
Química tem uma grade
curricular montada pela
Secretaria de Educação do
Estado da Bahia. Vale lembrar
que a Unigel, uma das maiores
indústrias químicas do país e
que conta com dois polos
industriais na Bahia, é

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Alunos da Escola 14 de Agosto têm a
oportunidade de continuar os estudos no curso Técnico em Química de Candeias

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
(foto), 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.

A Sansil agora tem
Design de Interiores

responsável não apenas pela
concepção do projeto do
curso, como também pela
manutenção e direção dessa
instituição e da Escola Gisela
Tygel, situada nas
proximidades da 14 de Agosto.

Mesmo dando preferência
aos alunos que concluem o
ensino fundamental na Escola
14 de agosto, o curso – que
tem duração de 4 anos –
abrange também os residentes
em Caroba e, ainda,
estudantes que apresentam
bom rendimento escolar. A
avaliação acontece a partir do
histórico acadêmico dos
estudantes candidatos às
vagas. “Ficamos muito
orgulhosos em poder

contribuir com o futuro da
comunidade e, ao mesmo
tempo, na demanda do
mercado – que precisa de
profissionais devidamente
capacitados. Por isso, mesmo
priorizando os estudantes que
já são alunos da 14 de Agosto,
ampliamos a disponibilidade
das vagas aos interessados
que moram em Caroba.  Por
ser o único curso Técnico em
Química em Candeias,
atualmente, entendemos que
essa disponibilidade de vagas
é necessária”, explica Roberto
Fiamenghi, Diretor de
Relações Institucionais da
Unigel na Bahia.

Futuramente, a Unigel
pretende expandir ainda
mais: para fevereiro de 2017,
está prevista a implantação do
curso Técnico em Segurança
do Trabalho também na
Escola 14 de Agosto. E isso é
só o começo. “A ideia é termos
outros cursos Técnicos
disponíveis, gradativamente.
Faremos o que for possível
para investir, sempre, no
futuro da nossa comunidade”,
conclui Fiamenghi. Em breve,
a escola divulgará a abertura
das vagas para a próxima
turma do curso.

Jeferson  é
candidato a
reeleição

A convenção do Democratas
(DEM) de Madre de Deus, re-
alizada no último dia 1º de
agosto no Temadre Social
Clube, homologou a candida-
tura do prefeito Jeferson
Andrade à reeleição, tendo
como candidato a vice-prefei-
to, o vereador Jailton Polícia
(PRP), presidente da Câma-
ra Municipal.

O ato político contou com
a presença dos deputados fe-
derais José Carlos Araujo
(PR), Mário Negromonte
Júnior (PP) e Cláudio Cajado
(DEM). A ex-prefeita Eranita
de Brito também participou
da solenidade.

o  prefeito Jeferson
Andrade Batista escolheu
o vereador  Jailton
Polícia,como seu candi-
dato a vice-prefeito

Carlos Guedes
assume a
Secretaria de
Administração

Afastado da vida pública a
mais de dez anos, quando
concorreu à Prefeitura de
Candeias nas eleições de
2004, o empresário e ex-
vice-prefeito Carlos Augusto
Guedes Ferreira, volta a
ocupar um cargo na
administração municipal.

A convite do prefeito
interino, Bom Jorge, Carlos
Guedes assumiu a Secretaria
de Administração, com o
objetivo de dar uma nova
cara ao governo municipal,
que segundo se comenta na
cidade, estava totalmente
fora dos eixos.

Dono de um perfil
empresarial, onde ocupou
diversas funções, sendo um
dos fundadores da Câmara de
Dirigentes Lojistas de
Candeias  (CDL) e seu
presidente em três
oportunidades, Carlos
Guedes, além de vice-
prefeito e Secretário no
primeiro governo de Tonha
Magalhães, também ocupou
a Secretaria de
Administração na primeira
administração da ex-prefeita
Maria Maia (1993 a 1996).

Agora, como um dos
principais auxiliares do
prefeito interino Bom Jorge,
Guedes espera levar para a
nova fase da administração
municipal, a sua experiência
acumulada nos dois governos
dos quais participou.

Para justificar a sua volta
à atividade pública, Guedes
diz que acredita na
capacidade do prefeito
interino Bom Jorge de fazer
uma grande administração
nesses pouco mais de cinco
meses que ainda restam de
gestão.

Carlos Augusto Guedes

Dois em Um no
Circuito Música
Bahia

O Circuito Música Bahia en-
cerra com o Dois em Um
apresentando o resultado
do seu DVD lançado recen-
temente. Serão quatro apre-
sentações em que a dupla
recebe como convidado o
músico pernambucano Zé
Manoel. No palco da CAIXA
Cultural, o grupo mostrará
sua sonoridade, com influ-
ências da bossa nova e do
pop indie e também refe-
rências à estética da década
de 60.

Em sua terceira
edição, o projeto patrocina-
do pela CAIXA conserva seu
propósito de valorizar a
produção artística local,
pautando o que há de mais
contemporâneo na música
produzida em solo baiano.
Em 2016, o Circuito Músi-
ca Bahia valorizou as ban-
das expoentes da Bahia.

Realização da
Multi Planejamento Cultu-
ral, o Circuito Música Bahia
tem curadoria de Luciano
Matos, direção artística de
Gil Vicente Tavares e conta
com a cenografia de Filipe
Bezerra.

PEC prevê curso superior para candidatos
para qualquer cargo eletivo
A qualificação dos políticos
brasileiros é um problema
crônico que deve ser sanado o
mais rápido possível.
Candidatos sem
conhecimento técnico, tanto
no Legislativo quanto no
Executivo, se aproveitam  de
uma falha constitucional para
chegar ao poder. A falta de
conhecimento reflete
negativamente na
administração pública e tem
se notado um despreparo
generalizado. A indignação é
geral e escolher um candidato
a cargo eletivo de ficha limpa
e com conhecimento se
tornou tarefa difícil.

A falta de escolaridade
dos políticos é um caso
preocupante. A votação do
impeachment ocorrida
recentemente na Câmara de
Deputados envergonhou o
Brasil e revelou inúmeros
parlamentares sem a mínima
condição de exercer o cargo.
Para amenizar essa situação,
o deputado Irajá Abreu (PSD/
TO) ingressou no Congresso
Nacional uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
que estabelece a exigência de
conclusão de curso de
graduação de nível superior
em qualquer área como
condição de elegibilidade para
os cargos de Senador,
Deputado Federal, Estadual
ou Distrital, Presidente, Vice-
Presidente, Governador, Vice-
Governador, Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereador.

De acordo com  um
levantamento, quase 20% dos
parlamentares brasileiros não

possuem nível superior
completo e, por isso, não
poderiam ter sido eleitos, caso
a lei já estivesse em vigor. Na
Câmara, dos 513 deputados
eleitos em 2014, 102 não
concluíram a faculdade. Entre
os senadores, 13 dos 81 não
chegaram ao terceiro grau. Na
esfera executiva, quatro dos
27 governadores também não
são formados: Reinaldo
Azambuja (PSDB-MS),
Marcelo Miranda (PMDB-
TO), Raimundo Colombo
(PSD-SC) e Wellington Dias
(PT-PI). O deputado Irajá
Abreu (PSD/TO) acredita que
os políticos precisam ter uma
“visão mais profunda da
realidade brasileira, o que a
disponibilidade de
conhecimentos integrados por
uma visão acadêmica pode
propiciar com maior
efetividade”. “Pretendemos
elevar o nível dos debates e da
legislação produzida em
todas as unidades
federativas”, afirma no
documento. “Hoje,
verificamos que muitos
membros do Poder Legislativo
possuem, inclusive,
dificuldade de leitura”,
completa. Irajá enfatiza que
no Poder Judiciário essa
obrigação já existe, uma vez
que os membros devem,
obrigatoriamente, possuir
graduação em Direito.

Por fim, o deputado diz
que os políticos devem
exemplos para a sociedade
“em  um país onde ainda é alto
o índice de pessoas sem acesso
à educação de qualidade”.

Apresentada em março, a PEC
conseguiu a assinatura de 190
deputados, número suficiente
para que ela fosse apreciada
na Câmara. Neste momento,
a proposta aguarda a análise
da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. Caso
receba um parecer favorável,
ela deve ser votada em dois
turnos no Plenário da Casa
antes de seguir para o Senado,
onde passará pelo mesmo
trâmite.

Em Candeias, a
situação também é
preocupante e exige uma
reflexão do eleitor antes de
votar no seu candidato. Da
atual legislatura da Câmara
Municipal, o número de
vereadores com nível superior
não chega a 50%. A PEC não
proibe a candidatura dos
cidadãos, mas sinaliza para
que haja um preparo antes de
se lançar ao cargo eletivo. É
notório que durante o período
eleitoral há uma avalanche de
candidatos que nem sabem
quais são as leis que regem o
município e o papel do
legislador. Por incrível que
pareça, a reportagem do
Candeeiro  perguntou a alguns
candidatos a vereador  se já
haviam lido a Lei Orgânica do
Município e a resposta da
maioria foi negativa.A
proposta do deputado tem um
caminho imenso a ser
percorrido e encontra
resistência por parte de alguns
parlamentares. Entretanto,a
PEC abre uma brecha e prevê
a reeleição de deputados que
estão no cargo.

Adailton do Suape oficializou a
candidatura em Madre de Deus

O ex-vice-prefeito, vereador  e
ex-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Madre de Deus,
Adailton Cosme dos Santos, o
Adailton  do Suape, teve a sua
candidatura homologada na
convenção do PMDB, realiza-
da no último dia 5 de agosto,
no Clube Unidos do Suape.

Adailton do Suape e Carla
Viviane em Madre de Deus

Em Simões Filho, a disputa pela Prefeitura deve
polarizar entre Dinha e Edson Almeida

Eles já foram aliados
históricos. Dinha foi vice-
prefeito em uma das
administrações de Edson
Almeida. Por sinal um vice
que tinha vez e voz.
Despachava no gabinete e
tinha um grande prestígio
junto ao titular.

Como em política tudo é
possível, os velhos
companheiros romperam e
cada um seguiu o seu
caminho.Dinha foi vice-prefeito Edson Almeida foi prefeito

Dinha foi candidato na
eleição seguinte e perdeu para
Eduardo Alencar. Agora os
dois vão para o confronto.
Edson Almeida teve o seu
nome homologado na
convenção do PT, em
substituição ao seu irmão
Neco Almeida, que “desistiu”
de última hora.

Já Dinha teve a sua
candidatura homologada na
convenção do PMDB,
realizada no último dia 5 de

agosto no Spassus Eventos. O
seu candidato a vice-prefeito
é o empresário Sid da Email.

Correndo por fora está o
empresário César Diesel, do
PRB, que teve o seu nome
homologado na convenção da
legenda. O Partido Verde.
dirigido por Juscelino, o
Amigo Ju, declarou apoio à
candidatura de César da
Simões Filho Diesel.

Da Redação

Fotos: Arquivo

Evandro e Nem do Caípe foram
homologados candidatos em São
Francisco do Conde

O prefeito Evandro
Almeida e seu candidato
a vice, Nem de Caípe

A convenção do PP - Partido
Progressista de São Francisco
do Conde, realizada no último
dia 31 de agosto, homologou a
candidatura do prefeito
Evando Almeida à reeleição. O
seu candidato a vice será o ex-
secretário de Governo Alberto
Bispo Cruz (PT), o popular
Nem de Caípe.

O ato político foi realizado
no Instituto Municipal Luiz
Viana Neto e contou com as
presenças do deputado federal
Jorge Solla e do deputado es-
tadual Rosemberg Pinto, am-
bos do Partido dos Trabalha-
dores (PT).

A coligação da chpa

A candidata a vice-prefeita
em sua chapa é a ex-secretá-
ria de Desenvolvimento Soci-
al, na administração do prefei-
to Jeferson Andrade,  Carla
Viviane.  Ambos são ligados
politicamente à ex-prefeita
Carmen Gandarela, maior li-
derança do município. A coli-
gação é formada, além do
PMDB, pelo PPL e Rede
Sustentabilidade.

Adailton do Suape é um
dos políticos mais experientes
do município, onde exerceu
vários mandatos na Câmara de
Vereadores e foi presidente da
Casa Legislativa. É muito ami-
go da ex-prefeita Carmen
Gandarela, de quem foi vice-
prefeito em um dos seus man-
datos.

Evandro/Nem de Caípe, con-
ta com a participação de mais
de vinte partidos políticos e
terá cerca de 150 candidatos a
vereador.

Reprodução: Redes Sociais

Reprodução: Redes Sociais

Salas climatizadas são disponibilizadas para os alunos

Reprodução: Redes Sociais
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População de Maragogipe ganha UPA 24h

Força jovem renova o Democratas

A força jovem impulsiona o
crescimento do Democratas
na Bahia. A eleição do prefeito
ACM Neto em Salvador e o
sucesso de sua gestão estimula
a renovação do partido,
atraindo novos e jovens
quadros para as eleições
municipais deste ano. Luís
Eduardo Magalhães, Vitória
da Conquista e Vera Cruz são
alguns exemplos de cidades
que terão sangue novo
disputando o pleito eleitoral
pela legenda.

Pré-candidato a prefeito
em Luís Eduardo, o
empresário Júnior Marabá
levanta a bandeira de uma
gestão participativa para sua
cidade, uma nova política com
novos protagonistas. “As
pessoas que sofrem os
problemas não são ouvidas
pelo atual prefeito e ficam sem
solução a falta de saneamento,
o lixão, a precariedade da
pavimentação das ruas, a
ausência de creches em tempo
integral e o alto índice de
criminalidade”, reclama.

Para Júnior Marabá, Luís
Eduardo é administrada por
gente sem compromisso com
a cidade. Com 25 anos de
idade, ele foi criado no
município onde estudou,
formou-se em Direito, casou-
se, teve filhos e trabalha. “Eu
respiro desde pequeno os

problemas de Luís Eduardo.
Vivo o dia-a-dia me
relacionando com o cidadão
desde os 12 anos,
acompanhando o
funcionamento do mercado
de meus pais, que já faleceram
e estão enterrados lá”.

Assim como Júnior
Marabá, Marcelo Melo, em
Conquista, e Marcos Vinícius,
em Vera Cruz, também
querem trabalhar para mudar
a realidade de suas cidades.
“O exemplo do sucesso de
ACM Neto na transformação
de Salvador me mostrou o
caminho para contribuir pela
melhoria de vida também em
Vitória da Conquista”, diz
Melo. “Vera Cruz ver de perto
o progresso da capital e não
pode continuar parada no
tempo. Quero levar o modelo
de gestão de Neto para lá”,
afirma Marcos.

Responsável pela abertura
e incentivo do ingresso da
juventude à legenda, o
presidente estadual José
Carlos Aleluia considera que o
Democratas é um partido que
respeita o passado, vive o
presente e mira o futuro.
“Temos em nossos quadros
um jovem, ACM Neto, que
está se tornando uma das
mais importantes lideranças
do país, com destino certo ao
Palácio do Planalto”.

A UPA de Maragogipe está equipada para atender até 250 pessoas diariamente

A Prefeitura inaugurou, também, a creche Luis de
Souza Santos, que vai atender a 300 crianças

A prefeita Vera Lúcia foi, em passeata, acompa-
nhada de centenas de correlionários, da praça da
Prefeitura até o local das inaugurações

Unijorge está implantando
Polo EAD em Maragogipe
O diretor geral da FAC -
Faculdade Regional de
Filosofia, Ciências e Letras de
Candeias, Osvaldo Miranda
Filho, que esteve na
inauguração da UPA 24h em
Mragogipe, aproveitou a
oportunidade para otimizar os
preparativos para a
implantação do Polo de EAD
da Unijorge no município, que
oferecerá os cursos de
graduação nas áreas de
Administração, Ciências
Contábeis, Pedagogia, Serviço
Social, CST em Logística e
Gestão de Recursos
Humanos.
Ainda de acordo com
professor Osvaldo Miranda, a
implantação do Polo da
Unijorge de Maragogipe já foi

discutida com a prefeita Vera
Lúcia Santos, que prometeu
apoio. A unidade de ensino
superior a distância vem
atender a um velho sonho dos
estudantes do município, que
nem sempre tem condições de
se matricular em Faculdades
presenciais.

Professor Osvaldo Miranda

Instituto Mosaic publica
seu primeiro balanço social

Por Marina Lamardo
Edelman Significa

Ações realizadas beneficiaram comunidades no Brasil e no Paraguai

Rua do Triângulo, nº 15 - Centro -  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

Enviados especiais:

Zé Eduardo e Miranda Filho

Num clima de muita festa, a
população de Maragigipe, no
recôncavo baiano, ganhou,
no último dia 1º de julho,
uma moderníssima Unidade
de Pronto Atendimento -
UPA 24h, construída pelo
Ministério da Saúde. Na
mesma oportunidade, foram
inauguradas também, uma
quadra de areia coberta e
uma creche, ambas na sede
do município.

Nem a chuva
intermitente que caiu na
cidade durante a tarde/noite
do primeiro dia de julho
afastou os maragogipanos
da solenidade de

inauguração, que
acompanharam ao som de
bandas musicais da cidade,
em passeata, a prefeita Vera
Lúcia Maria dos Santos
(Vera da Saúde), da praça da
Prefeitura até o bairro onde
está localizada a Unidade de
Pronto Atendimento.

A prefeita Vera Lúcia não
escondia a felicidade de
entregar à população do
município uma obra tão
importante para melhorar o
atendimento de saúde dos
seus munícipes. “Hoje é um
dia muito importante para
todos nós. Com a
inauguração dessa UPA 24h,

vamos proporcionar um
serviço de saúde mais
eficiente para a nossa
população”, pontuou a
prefeita Vera.

Presenças
Para prestigiar a prefeita

Vera Lúcia na solenidade de
inauguração da UPA 24h de
Maragigipe, estiveram
presentes o deputado federal
João Carlos Paolilo Bacelar
Filho (PR) e o deputado
estadual Alan de Castro
Daybe (PSL), representantes
do município na Câmara dos
Deputados e na Assembleia
Legislativa do Estado,

respectivamente. Também
participaram da festa, o
diretor geral e o gerente de
tecnologia da Faculdade
Regional de Filosofia,
Ciências e Letras de
Candeias (FAC), Osvaldo
Miranda Filho, e Leonardo
Wândega, o popular Léo do
Bloco, que é filho do distrito
de Nagé, em Margogipe e
pré candidato a vereador no
município.

A UPA24h de
Maragogipe está
enquadrada na categoria
UPA I e foi orçada em R$
2.200.000,00 (dois milhões
e duzentos mil reais) pelo
Ministério da Saúde. A
Unidade conta com salas de
espera, salas de atendimento
social, sala de triagem e
classificação de riscos, sala
de raio-x, sala para exames,
sala de urgência, sala de
inalação, laboratório, sala de
coleta de material, leitos de
observação, enfermagem,
além de conter todo o
equipamento necessário
para funcionar 24 horas por
dia, sete dias por semana,
com capacidade de
atendimento de cerca de 250
pacientes por dia.

No último dia 5 de julho, o
Instituto Mosaic, entidade
pertencente à Mosaic
Fertilizantes e voltada para a
realização das ações com foco
em responsabilidade social da
empresa no Brasil e no
Paraguai, publicou seu
primeiro balanço social
oficial, referente ao ano de
2015. A entidade promove
iniciativas que fortalecem as
bases para o desenvolvimento
das comunidades nas quais a
companhia possui unidades
em operação, por meio de
investimentos sociais e ações
de voluntariado.

O Instituto Mosaic, que
recentemente passou por uma
reformulação de seu
posicionamento e
desenvolveu quatro novos
programas, ao longo do
último ano, teve a
oportunidade de consolidá-
los e já demonstra resultados
concretos. Por meio do Mosaic
Educa, que busca contribuir
para a melhoria das
oportunidades educativas
oferecidas na Educação Básica
Pública, visando desenvolver
as capacidades reflexiva e
crítica das crianças, além da
melhoria dos níveis de
alfabetização, impactou 480
alunos no município de
Paranaguá (PR). Destes, 55%
apresentaram melhoria no
rendimento da escrita e 60%
no desempenho em
matemática.

Já o programa Mosaic
Transforma tem como missão
prover formação
complementar para jovens e

adultos, buscando o
desenvolvimento de aptidões
para a vida profissional e
geração de renda por meio de
cursos técnicos. Ao longo de
2015, promoveu quatro
capacitações, sendo duas
delas no Paraguai, onde foca
na  formação profissional de
mulheres em situação de
vulnerabilidade social, a fim
de estimular o
empreendedorismo feminino
e ajudá-las a encontrar o seu
espaço no mercado de
trabalho. No total, foram 60
mulheres treinadas, sendo
que cinco delas
empreenderam o próprio
negócio.

Buscando fortalecer atores
sociais e fomentar um
processo de desenvolvimento
comunitário, está o Diálogos
Mosaic, que ao longo do
último ano engajou 24
lideranças comunitárias
atuantes em Paranaguá (PR),
representando 11
comunidades, e já possui
quatro projetos em
desenvolvimento. Todos os
líderes participantes afirmam
ter mudado o olhar a respeito
de sua própria participação na
comunidade. A iniciativa
ainda engajou outras três
empresas na região.

Por fim, o programa
Mosaic Voluntariado estimula
funcionários da empresa a se
envolverem nas demandas
sociais em regiões próximas
da empresa – seja por meio de
campanhas de arrecadação ou
pela interação presencial.
Nesta vertente, o Instituto

contou com 315 funcionários
envolvidos e já beneficiou
2.500 crianças e jovens.

“Acreditamos que
transformações em uma
comunidade acontecem a
partir de um conjunto de
iniciativas e o ano de 2015 foi
muito importante para o
Instituto Mosaic,
representando um marco em
sua história por meio da
implementação de programas
renovados e pensados
especificamente para
incentivar o desenvolvimento
das regiões nas quais
atuamos”, afirma Adriana
Alencar, membro da diretoria
do Instituto Mosaic e diretora
de Recursos Humanos e
Assuntos Corporativos da
MosaicFertlizantes.

Por meio de doações
pontuais, que somam o total
de R$ 682.000,00, o Instituto
Mosaic também favoreceu o
desenvolvimento da
infraestrutura local de escolas
nos municípios de Candeias,
na Bahia, Rondonópolis e
Sorriso, ambos no Mato
Grosso. Para saber mais sobre
o Instituto Mosaic e visualizar
o relatório completo, basta
acessar http://
w w w . m o s a i c c o . c o m . b r /
community/3028.htm.

Sobre o Instituto Mosaic
O Instituto Mosaic,

fundado em 2008, é a
entidade voltada para a
realização de ações com foco
em responsabilidade social da
Mosaic Fertilizantes. A
instituição promove

iniciativas que fortalecem as
bases para o desenvolvimento
das comunidades nas quais
possui unidades em operação,
por meio de investimentos
sociais e ações de
voluntariado. Entre seus
projetos estão o Programa
Diálogos Mosaic, o Mosaic
Educa, o Mosaic Transforma
e o Voluntariado Mosaic.

Sobre Mosaic
Fertilizantes

A Mosaic Fertilizantes é
a maior produtora global de
fosfatados e potássio
combinados. Com a missão de
ajudar o mundo a produzir os
alimentos de que precisa,
entrega cerca de 20 milhões
de toneladas de fertilizantes
para 40 países. No Brasil, atua
na produção, importação,
comercialização e distribuição
de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas
agrícolas, além de
ingredientes para nutrição
animal. Possui unidades de
fertilizantes, próprias e
contratadas, em 7 estados
brasileiros e no Paraguai. Por
meio do Instituto Mosaic,
promove ações de
responsabilidade social nas
localidades onde está
instalada. A empresa também
é controladora do terminal
portuário da Fospar, em
Paranaguá. Para mais
informações, visite
www.mosaicco.com.br. Siga-
nos no Facebook e no
Linkedin.
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