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Mais que uma Clínica de Saúde

Um Símbolo de Respeito à Vida

*ANGIOLOGIA *CARDIOLOGIA
*CLÍNICA GERAL*DERMATOLOGIA
*FISIOTERAPIA *FONOAUDIOLOGIA
*GATROENTEROLOGIA *MASTOLOGIA
*NUTRIÇÃO *OFTALMOLOGIA
*ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA
*RADIOLOGIA *GINECOLOGIA
*LABOTRATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS    39 anos cuidando da sua saúde

Dr. Pitagoras é o prefeito mais
jovem da história de Candeias

Foto: ABDIAS ALVES

Com o filhinho David  no colo, o doutor Pitagoras votou no último dia 2 de outubro confiante na vitória

O Centro de Educação Gysella
Tygel, fruto da parceria entre

Escola Gysella
Tygel supera a
meta
estabelecida
pelo IDEB
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Outubro Rosa,
compartilhe
essa ideia

PV elege o
seu primeiro
vereador em
Candeias

Vereador Silvio Correia

Dentre os vereadores reeleitos,
Calmon foi o mais votado

Fernando Calmon vai
para o segundo mandato

Prefeito
Sargento
Francisco
é afastado

Arnaldo estreou na políti-
ca com expressiva votação

Arnaldo foi o candidato
a vereador mais votado

a Prefeitura Municipal de
Candeias e a Unigel, que o
administra, mantém-se como
referência na educação de
crianças e jovens da região de
Caroba, em Candeias.

 A coordenadora de Ação
Social do Núcleo de Formação
da Escola Gisella Tygel é a
professora Denise Lacerda
Gusmão. Francisco foi afastado
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O movimento popular
Outubro Rosa é internacional,
começou na década de 1990
para estimular a participação
da população no controle do
câncer de mama. Anualmente,
várias atividades são
realizadas com o objetivo de
compartilhar informações
sobre o câncer de mama,
promover a conscientização
sobre a doença, proporcionar
maior acesso aos serviços de
diagnóstico e de tratamento e
contribuir para a redução da
mortalidade.

Aqui em Candeias, a
Clínica Maria Albano –
CLIMA vem, nos últimos
anos, promovendo ações para
estimular as mulheres a
realizarem a mamografia o
mais cedo possível. Por sinal,
durante esse mês de outubro,
a CLIMA está
disponibilizando 10 exames
de mamografia
gratuitamente, informou o
doutor Amâncio Nascimento,
um dos sócios da clínica.

O empresário Arnaldo Araújo,
que nas últimas eleições
concorreu a uma vaga na
Câmara Municipal com o
pseudônimo de  Arnaldo do
Ponto Econômico, numa
referência ao nome do seu
supermercado, foi o
candidato a vereador mais
votado no último dia 2 de
outubro, em Candeias. Teve
exatos 1.229 votos.

Empresário bem sucedido,
que na política demonstrou
muita habilidade, Arnaldo
concorreu pela primeira vez a
um cargo público. Homem

sério e de temperamento
forte, o novo vereador
promete levar para a Câmara
Municipal a sua experiência
como empresário.

Arnaldo Araujo foi um dos
primeiro homens do setor
empresarial de Candeias a
aderir à candidatura do
prefeito eleito doutor
Pitágoras. Filiado ao PSDB,
Araújo diz que vai defender no
parlamento municipal, ações
que visem desenvolver o
comércio e a indústria em
Candeias.

“Temos um comércio forte,
mas precisamos criar novos
mecanismos para fortalecê-lo
ainda mais. Precisamos rever
o código tributário do
município para corrigir
algumas distorções que, por
acaso, existam”.

Arnaldo é um dos
fundadores e presidente do
grupo Unibahia, entidade que
congrega alguns empresários
do setor supermercadista. Ele
também é Delegado do
Sindsuper.

Tendo sido um dos vereadores
mais destacados da atual
Legislatura, Fernando
Calmonfoi o parlamentar de
Candeias, candidato à
reeleição, que obteve o maior

número de votos no último dia
2 de outubro (1.228), ficando
atrás, por apenas um voto, do
estreante Arnaldo do Ponto
Econômico, que teve 1.229.

Atual presidente do PSD,
Fernando diz que seu segundo
mandato será ainda mais
produtivo, levando para a
Câmara Municipal as
questões que interessem à
população de Candeias. Ele
pretende, também, fortalecer
o seu partido, buscando novas
lideranças políticas para
formar fileiras aos
pedessistas. Fernando tem
uma boa relação com o
senador Otto Alencar,
presidente do PSD na Bahia.

O Partido Verde (PV) elegeu
no último dia 2 de outubro, o
seu primeiro vereador da
história política de Candeias,
o empresário Silvio Correia
que, também pela primeira
vez, concorreu a uma eleição,
sendo eleito com 728 votos.

Filho do velho camponês
Cassimiro Correia, um dos
vereadores mais combativos
nos três mandatos que
exerceu na Câmara de
Candeias, Silvio promete
exercer no Legislativo
Municipal um mandato
voltado para defender os
interesses da população mais
carente do município.

O PV de Candeias é
dirigido pelo jovem Toni
Gleidson, que deu uma nova
dinâmica ao partido e foi um
dos primeiros a formalizar
uma coligação para apoiar o
prefeito eleito doutor
Pitágoras.

O mesmo juiz federal, Dr. Ávio
Mozart José Ferraz de Novaes,
da 12a. Vara SJ/BA que havia
afastado o prefeito Sargento
Francisco por 180 em julho,
determinou no último dia 21
de outubro, o afastamento  em
definitivo do prefeito e a pos-
se imediata do vice prefeito
Bom Jorge.

Em 59 anos de história, desde
que foi emancipado em 14 de
Agosto de 1958, o município
de Candeias elegeu no último
dia 02 de outubro, o seu
prefeito mais jovem: trata-se
do médico e vereador
Pitagoras Alves da Silva
Ibiapina ou simplesmente
doutor Pitágoras, de 36 anos,
filho de Candeias e um político
nato.

Em 2012, doutor Pitágoras
concorreu à sua primeira
eleição, candidatando-se a
uma cadeira na Câmara
Municipal de Candeias, sendo
o vereador mais votado, com
expressivos 1.598 votos,
atingindo a marca de 3,37%.
Assim que assumiu o
mandato, passou a fazer
oposição cerrada ao prefeito
Sargento Francisco, se
credenciando a ser uma opção
oposicionista, visando as
eleições de 2016.

O resultado dessa postura
foi o que vimos nas eleições do
último dia 2: doutor Pitagoras
ganhou a prefeitura de
Candeias, derrotando a sua
única concorrente, a ex-
prefeita Tonha Magalhães,
com 52,18% dos votos válidos
(25.504), contra 47,82% da

sua adversária, que teve
23.369 votos.

Com a eleição de Pitágoras,
abre-se uma nova perspectiva
na política de Candeias, já que

ele é um jovem político que
promete modernizar a
administração municipal,
acabando com algumas
mazelas que emperravam a

máquina pública e impedia o
desenvolvimento do
município.

A esperança da população
de Candeias é muito grande e

a responsabilidade desse
jovem médico de fazer uma
grande gestão é ainda maior.

Vamos torcer e aguardar !
Veja entrevista na página 6
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Não nos situamos no reino das nuvens

Ler, aprender e viver

Quando se abre um
livro, seja de qualquer
fundamento ou área de
interesse, uma gama
de possibilidades de
interpretações se

apresenta e são despejadas sobre
a mente do leitor. Essa
hermenêutica não somente
diverge de pessoa a pessoa, como
também pode proporcionar ao
mesmo indivíduo, outros sentidos
em diferentes momentos da sua
vida. Essa é a riqueza que a leitura
permite: ser sempre atual,
dinâmica e provocadora.

Provocação significa “provocar
a ação”; e isso o livro faz bem:
impulsiona a mente daqueles que
o lê na direção de descobertas,
antes tidas como inexistentes;
estimula o leitor a encontrar outras
possíveis formas de
conhecimentos;  incita-os a
aprender a sensibilidade de
observar a vida além das
aparências. Enfim, capacita-os a
fim de não serem submissos às
opiniões e determinações alheias.
Obviamente que, antes de ler
qualquer livro, deve-se conhecer a
procedência, bem como o contexto

e época que viveu o autor. Tudo
isso porque a literatura é uma arte
e, como toda produção artística,
pode expressar implícita ou
explicitamente, manifestações
políticas e/ou pessoais, que devem
sempre estar sistematizadas, a fim
de não avaliar erroneamente as
informações.

O mais importante disso tudo é
não usar o livro apenas como um
mero instrumento de reprodução
do conteúdo, ou criticar sem
fundamentos, mas aproveitá-lo
como um dispositivo para novos
conhecimentos.

Ler, acima de tudo, exige
tempo, desprendimento, hábito,
dedicação e exercício mental. Mas,
a luta contra a mídia televisiva é
uma covardia – principalmente
para as crianças. Tudo isso porque,
em inúmeros domicílios, elas são
expostas desde cedo à influência da
televisão. E, quando os pais não
aguentam mais o lamento dos
filhos, deixam que eles sejam
consolados pela telinha. De
qualquer forma, o pior de tudo isso
não é apenas ajudar a gerar uma
preguiça mental nos infantes, mas
contribuir para uma subserviência

e fidelidade canina aos ditames da
programação.

A leitura é rejeitada pela
maioria dos brasileiros, como
mostra várias pesquisas, não
porque o livro é caro (existem
milhares grátis na Internet!), nem
por falta de tempo, mas,
principalmente, graças à preguiça
mental, pois o livro, diferente da
televisão, não dá respostas prontas
e fáceis de serem “digeridas”; ao
contrário, exige a busca de mais
conteúdos em outras obras, com o
intuito de complementar o
entendimento. Por isso é um
dispositivo altamente excitante e
contagiante, de encantos
inigualáveis que perpassam
através de milênios. E,
definitivamente, devemos passar
esse legado de prazer às nossas
crianças.

Livro é presente, passado e
futuro! Um passado que vive no
presente; um futuro que se
coaduna com o passado e que faz
melhor o presente; e um presente
que busca raízes no passado para
se criar um melhor futuro. Abrir
um livro possibilita ao leitor ter em
mãos uma capacidade ímpar de
entender melhor o passado para,
no presente, ser capaz de mudar o
futuro.

A distorção do
pensamento a
respeito do
a b r a n g e n t e
significado da
Caridade tem
produzido grande
prejuízo à

sociedade. É preciso, em
definitivo, entendermos que, no
mais amplo sentido, o
Mandamento Sublime da
sobrevivência pessoal e coletiva é
a Caridade. Ela não se restringe ao
simples ato de dar o pão. Expande-
se por todos os estratos da atuação
criativa espiritual-humana, nos
quais aguarda o convite da Alma
para nela manifestar-se.

PhilippMelanchthon (1497-
1560), o respeitado teólogo e
educador alemão, que liderou o
luteranismo após a morte de
Martinho Lutero (1483-1546),
colocou-se do lado dos que
preferem servir: “Nas coisas
necessárias, unidade; nas coisas
incertas, liberdade; em todas as
coisas, a caridade”.

Ensinava o Apóstolo Paulo, em
sua Primeira Carta aos Coríntios,
13:13, que, das três virtudes
teologais (Fé, Esperança e
Caridade), a maior delas é a
Caridade, que, como não nos
cansamos de repetir, é sinônimo de
Amor. Duvida?! Basta consultar
um bom dicionário.

Há, igualmente, os que
acreditam ser a Caridade a ação de
fracos, fuga dos que não desejam a
solução definitiva para os
problemas sociais... Só que as
propostas que, por tanto tempo,
vêm apresentando não resolveram
as aflições do mundo. É que tudo
deve começar pelo ser humano
com o seu Espírito Eterno, o alvo
da Caridade, que não é o refúgio
de sonhadores ou proposta
escapista de gente acomodada.
Pelo contrário, tê-la como decisão

de vida, de atividade promotora de
transformações profundas na
sociedade, a partir do sentimento
de cada criatura, exige
determinação, caráter e coragem.
Como demonstra o famoso orador
da Antiguidade, Demóstenes (384-
322 a.C.), ao afirmar: “Não podes
ter um espírito generoso e valente,
se tua conduta é mesquinha e
covarde: pois quaisquer que
sejam as ações de um homem, tal
será o seu espírito”.

Indigentes da Fé e da
Caridade

Nestes tempos de
mundialização, em que muitas
fronteiras caem preferentemente
sobre as cabeças das populações
mais pobres, o povo procura um
rumo seguro para a existência,
regida por forças discrepantes.
Nem sempre é o melhor de todos o
destino que lhe oferecem. E a
história se repete no somatório de
enganos que podem desembocar
num movimento incontrolável de
massas. As nações também
vomitam. O que já vêm ocorrendo.
E como será necessária a Caridade
de Deus nos corações! E, nesses
tempos de penúria e delírio,
muitos reconhecerão o inestimável
valor estratégico dela. Porque não
haverá Sociedade Solidária, e,
possivelmente, com o tempo, o
próprio planeta como o
conhecemos, senão a
compreendermos como um Plano
Divino para que haja sobreviventes
à avidez humana.

Por falar em Deus, bem
apropriado para o texto esta
máxima de Mary AlcottBrandon:
“Existe uma força que dirige o
Universo. O nome que dermos a
ela é secundário”.

Pobre é quem ignora a perfeita
Lei de Fraternidade e de Justiça,
aquele que se esquece do Criador
e de Suas criaturas. Palavras de

Eliú, Livro de Jó, 34:11 e 12: “Deus
retribui ao homem segundo as
suas obras e faz que a cada um
toque segundo o seu caminho. Na
verdade, Deus não procede
maliciosamente; nem o Todo-
Poderoso perverte o juízo”.

Por intermédio da psicografia
de Chico Xavier (1910-2002), o
famoso médium espírita de
Uberaba/MG, Cornélio Pires
(1884-1958), jornalista, poeta e um
dos maiores divulgadores do
folclore brasileiro, deixou
registrado, no livro Conversa
firme, esta sugestiva quadrinha:

“Sociedades e grupos
São destinados ao Bem,
Deus não cria mal nenhum
Nem cativeiro a ninguém”.

Fraternidade é a Lei. Ética, a
sua disciplina. Justiça, a sua
aplicação. Ninguém mais infeliz do
que o indigente da Fé e da
Caridade. Quem é
verdadeiramente rico? Aquele que
ama. Como sábio e afortunado é o
que da mesma forma se comporta,
promovendo o bem-estar da
sociedade. É o caso do filósofo,
médico e musicólogo, intérprete de
Bach (1685-1750), Albert
Schweitzer (1875-1965), que por
mais de 50 anos cuidou dos
doentes em Lambarene, antiga
África Equatorial Francesa. Dizia
ele: “O exemplo não é a principal
coisa na vida: é a única coisa”.

O conhecido missionário, que
também foi Prêmio Nobel da Paz
de 1952, era tido por Albert
Einstein (1879-1955) como “o
maior homem vivo” de sua época.
Gandhi (1869-1948) já havia sido
assassinado.

Por termos confiança no ideal
da Boa Vontade, persistiremos até
alcançarmos a concretização da
Economia da Solidariedade
Espiritual e Humana, firmada no
Novo Mandamento de Jesus, parte
integrante da Estratégia da
Sobrevivência, conforme publiquei
em 1986, na Folha de S.Paulo.

Pai da criança
Diz a lenda que todo mundo quer ser pai da criança bonita. Na política
também é assim. Tem sempre aqueles que se acham os responsáveis pela
vitória de determinado candidato em um embate político, mesmo que tenha
abraçado a causa quando ela já estava praticamente ganha.

Com a vitória de Dr. Pitágoras nas últimas eleições, o que não falta é
quem queira aparecer como o “pai da criança”. Agora, justiça seja feita,
nesse quesito duas personalidades devem ser lembradas como os primeiros
a acreditarem no projeto de Pitágoras: o ex-vereador Jarinho e o
contabilista Georgem Moreira. Eles, bem antes do nome de Pitágoras
ganhar as ruas, já acreditavam no sucesso da candidatura. É evidente que
outras pessoas já participavam do grupo de Pitágoras e também defendiam
o projeto.

Lembro-me que ainda em 2015, o ex-vereador Jarinho me convidou
para um almoço, para me falar da pré-candidatura de Dr. Pitágoras, que
ele acabava de abraçar, e da visita que o vice-governador João Leão faria a
Candeias, para prestigiar o pré-candidato. Naquela época, poucas
lideranças políticas compareceram ao almoço que foi oferecido ao vice-
governador.

Na edição de agosto de 2015 do nosso Candeeiro, publicamos uma
matéria onde o vice-governador garantiu que Dr. Pitágoras teria a legenda
do Partido Progressista (PP), para concorrer à Prefeitura de Candeias. Tava
dada a largada para a grande vitória, que aconteceu de maneira brilhante,
no último dia 2 de outubro.

O grande derrotado
O resultado das eleições desse ano deixou um grande derrotado: o prefeito
Sargento Francisco. Além de ter sido rejeitado pelos dois  candidatos a
prefeito (oficialmente), que insistiram durante a campanha em afirmar
que não tinham o apoio dele, Sargento Francisco não conseguiu sequer
eleger um vereador da sua preferência.

Cinco secretários da sua administração (Milton Viana – Serviços
Públicos, Janemárcia – Assistência Social, Dra. Ana – Administração,
Edilson do PT – Habitação, e Rosa – Educação tentaram uma vaga na
Câmara de Vereadores. Nenhum deles obteve êxito. Até a sua líder na
Câmara Municipal, Marivalda Silva, não conseguiu a reeleição.

Vereador mais jovem
Pedigree ele tem. Inteligente ele é. Este é o perfil de Diego Maia, o mais
jovem vereador eleito nas últimas eleições em Candeias. Aos 29 anos,
Diego, que é filho da ex-prefeita Maria Maia, quer seguir os passos da mãe
e se tornar uma grande liderança política do município.

Carismático e de bom papo, o jovem vereador promete cumprir na
Câmara Municipal um mandato com dignidade e muito trabalho.

Mulheres perdem uma vaga na Câmara
A bancada feminina na Câmara Municipal de Candeias ficou mais magra.
Das atuais cinco integrantes (Marivalda Silva, Rosana de Bobó, Lucimeire
Magalhães, Rita Loira e Alcione Cica), a petista Marivalda Silva não
conseguiu a reeleição.

A vereadora chegou a ser anunciada como a candidata a prefeita de
Sargento Francisco, mas a candidatura não decolou e ela resolveu
concorrer à reeleição, o que não conseguiu. Com isso, o Partido dos
Trabalhadores ficou sem nenhum representante na Câmara e a bancada
feminina perdeu uma vaga.

Os derrotados
Dos atuais 17 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Candeias,
nove não conseguiram a reeleição, ou seja, seguindo a tendência de eleições
anteriores, mais de 50% ficaram de fora.

Os que não conseguiram renovar os mandatos foram: Serrinha SS,
Pastor Lima, Marivalda Silva, Washington de Passé, João Cláudio, Rafa
de Beijoca e professor Val. Roberto Melo não concorreu à reeleição e Dr.
Pitágoras foi candidato a prefeito.

As surpresas
Como em toda eleição, as surpresas também foram marcantes no último
dia 2 de outubro. Para os especialistas, pelo menos três nomes não eram
citados como prováveis eleitos. De qualquer maneira, os novos vereadores
são: Arnaldo do Ponto Econômico (o mais votado), Pastor Adailton, Diego
Maia, Silvio Correia, Edmilson Amaral (Mica),Nal da San Martim, Val
Enfermeiro, Jorge da JM e Irmão Gerson.

O Rebelde
O cirurgião dentista Brivaldo Valgueiro, que já foi presidente do Partido
Trabalhista do Brasil ( PT do B) de Candeias, não seguiu a orientação da
legenda e não apoiou a candidatura derrotada da ex-prefeita Tonha
Magalhães (DEM), o que causou um certo desconforto na cúpula do
partido, que no município é dirigido por José Da Luz.

Aos amigos, Dr. Brivaldo, como é conhecido o cirurgião dentista, disse
que apoiaria o Dr. Pitágoras por achar que ele representa uma esperança
para a comunidade candeense.

Barrados
Segundo a coluna foi informada, o medalhista de ouro na paralímpiadas
do Rio de Janeiro, Jefinho, orientou a sua assessoria a não permitir a
presença de políticos (com ou sem mandato) na recepção que a população
de Candeias lhe proporcionou na chegada à cidade, nas comemorações da
sua conquista.

Ainda de acordo com a nossa fonte, Jefinho teria alegado que nenhum
político de Candeias tem apoiado o esporte na cidade, onde jovens ficam
sem opção para a prática esportiva. Mais uma bola dentro do nosso
paratleta. Parabéns!

Atenas é tri
A agência Atenas, pilotada com muita competência por Denise Garrido, é
tricampeã nas eleições de Candeias. Fez a campanha de Maria Maia e
ganhou. Comandou a campanha de Sargento Francisco (rompeu com a
agência) e ganhou. Agora deu um show na campanha que leva Pitágoras à
Prefeitura. Tri com louvor!
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Escola Gysella Tygel ultrapassa meta do IDEB e
segue como referência educacional em Candeias

EDUCAÇÃO IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, avalia a qualidade do aprendizado em todo o país. Escola atingiu marco maior que o esperado

O Centro Educacional Gysella Tygel fica localizado no distrito da Caroba

Recentemente, o diretor do jornal O Candeeiro, José
Eduardo (centro), fez uma visita às instalações da
Unigel, quando foi recebido pelos diretores Roberto
Fiamenghi  e Edson de Paiva Alves

Nova composição da Câmara de Vereadores de Candeias

Texto: Leilane Vascocelos / Fotos: O Candeeiro

Arnaldo Araújo, 57 anos
(PSDB) Arnaldo do
Ponto Econômico, o mais
votado do pleito: 1.229
votos, primeira eleição

Fernando Calmon Olivei-
ra do Nascimento, 38
anos (PSD), segundo
mais votado: 1.228 votos,
segundo mandato

Rosana de Souza Silva,
43 anos (PTN), Rosana
de Bobó, terceira mais
votada: 1.172 votos, vai
para o segundo mandato

Adailton Pereira Sales,
38 anos (PRB), Pastor
Adailton, teve 1.224
votos, vai cumprir o 1º
mandato na Câmara

Valdir Cruz de Jesus, 33
anos (PDT), vai para o
segundo mandato na
Câmara Municipal e foi
eleito com 1.075 votos

Reigilson Soares Nunes,
48 anos, Gil Soares
(PTB), teve 1.008 votos e
é o atual presidente da
Câmara de Vereadores

Lucimeire de Jesus
Magalhães do Nascimen-
to, 45 anos (PTC), teve
1.006, vai exercer o
terceiro mandato

Ronaldo de Souza Neves-
Nal da San Martim, 38
anos (DEM), foi eleito
com646 votos, vai cum-
prir o primeiro mandato

Nairvaldo Rebouças
Santana-Val Enfermeiro,
43 anos (PROS), teve 559
votos, vai exercer o
primeiro mandato

Alcione Maria da Costa
Borges - Cica -, 55 anos
(PMN), obteve 1.005
votos e possui o maior
número de mandatos

Maria Rita Correia Vieira
de Souza - Rita Loira, 50
anos (DEM), teve 965
votos e vai para o segun-
do mandato.

Diego Felipe Maia de
Queiróz (PR), 29 anos, o
mais jovem da Câmara,
teve 755 votos, vai cum-
prir o primeiro mandato

Silvio Correia, 45 anos ,
primeiro vereador de
Candeias a se eleger pelo
Partido Verde, teve 728
votos, primeiro mandato

Edmilson Amaral dos
Santos-Mica (SD), 45
anos, teve 719 votos, foi
assessor parlamentar e
vai para o 1º mandato

Jorge Moura Barbosa -
Jorge da JM - (PT do B)
39 anos, eleito com498
votos, vai cumprir o
primeiro mandato

Ivan de Brito Cunha -
IVan do Prateado ( PP),
44 anos, vai exercer o
segundo mandato e foi
eleito com 470 votos

Gerson da Conceição -
Irmão Gerson (DEM), 46
anos, foi eleito com 379
votos e vai para o primei-
ro mandato na Câmara

Fotos: Site /eleições 2016.com.br

O Centro de Educação
GysellaTygel, fruto da
parceria entre a Prefeitura
Municipal de Candeias e a
Unigel, que o administra,
mantém-se como referência
na educação de crianças e
jovens da região de Caroba,
em Candeias, Bahia. Os mais
recentes resultados do IDEB,
divulgados na última semana,
comprovam a qualidade do
ensino oferecido pela
instituição: a média
estipulada pelo IDEB era de
4.8, mas a GysellaTygel
atingiu 5.1, superando as
expectativas previstas para
2015 e já alcançando a meta
formulada para 2017.

Para Roberto Fiamenghi,
Diretor de Relações

Institucionais da Unigel na
Bahia, o resultado é reflexo do
trabalho contínuo dos
envolvidos: corpo docente,
comunidade e empresa.
“Conseguimos oferecer um
ensino de qualidade porque
contamos com o apoio e
reconhecimento da
comunidade, com o
comprometimento dos
professores e com o
compromisso da Unigel com a
educação e o futuro do país”,
diz. 

As médias de desempenho
utilizadas pelo índice são as da
Prova Brasil, para escolas e
municípios. As metas são
diferenciadas para cada escola
e rede de ensino, com o
objetivo único de alcançar 6

pontos até 2022, média
correspondente ao sistema
educacional dos países
desenvolvidos. Criado em
2007 pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), o IDEB foi formulado
para medir a qualidade do
aprendizado nacional e
também estabelecer metas
para a melhoria do ensino no
país.

Hoje, a GysellaTygel
atende mais de 700 crianças
do distrito de Caroba. Com
uma infraestrutura de
primeira e que ganha
constantes aprimoramentos,
a escola oferece ensino de
qualidade para crianças entre
2 e 12 anos de idade, com

turmas da creche ao ensino
fundamental I. Além da
GysellaTygel, a Unigel
mantém ainda a escola 14 de
Agosto, também na região,
que atende adolescentes de 13
a 18 anos. “Temos muito
orgulho das duas escolas:
GysellaTygel e 14 de agosto. A
Unigel sabe que a
responsabilidade social é
parte fundamental da sua
atividade, e tem papel
imprescindível no
desenvolvimento da
comunidade do entorno. É um
trabalho que realizamos com
muita satisfação”, completa
Fiamenghi.

Enquanto a GysellaTygel
tem o seu trabalho focado no
ensino de base, a escola 14 de
Agosto tem foco na
capacitação técnica de seus
alunos. Desde fevereiro deste
ano, a instituição implantou o
Curso Médio de Técnico
Químico, único da região de
Candeias. A Unigel, além de
complementar o corpo
docente da instituição com
profissionais experientes do
setor, receberá os formandos
para estagiar em seu parque
fabril de Candeias. “Estender
o ensino à vivência prática é
um compromisso que
assumimos com o Governo do
Estado, inclusive. Estamos
empolgados para receber os
profissionais que se formarão

no curso técnico da 14 de
Agosto”, diz Fiamenghi.

Para 2017, a ideia é
expandir a grade de cursos
oferecidos pela escola, e
incluir o Curso de Nível Médio
de Técnico em Segurança do
Trabalho.

O Centro de Educação
GysellaTygel está localizado
na Rua da Vitoria, no distrito
de Caroba. Já a Escola 14 de
Agosto fica naRua Quatorze
de Agosto, no bairro do
Triângulo, em Candeias.

Esses são os 17
vereadores eleitos no
último dia 02 de outubro
pelos 48.873 eleitores
(votos válidos) que foram
às urnas para escolher os
seus representantes na
Câmara Municipal de
Candeias, para a
Legislatura entre 2017 e
2020.

Dos 61.487 eleitores de
Candeias, apenas 52.890
compareceram para
votar. Destes, 1.140
votaram em branco e

2.877 anularam o voto.
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Fonte: AGECOM/PMSFC

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.

Outubro Rosa: um alerta para a vida

Dezenas de mulheres foram às ruas pelo Outubro Rosa

Jefinho é recebido como herói  em Candeias

Jefinho, o nosso campeão paralímpico,  exibiu
com  orgulho, a medalha de ouro conquista na
paralímpiada do Rio de Janeiro em agosto

Por Rildo Silva

Obrigado ao meu querido povo de Candeias,

que mais  uma vez me

honrou com oseu voto.

Agora são mais 1.075

 motivos para que eu

continue na Câmara

Municipal defendendo os

interesses da nossa

população querida.

                                                                Obrigado!

Desde que assumiu a presidência do PV, o
jovem Toni Gleidson vem trabalhando para
fortalecer o partido em Candeias. O resultado
desse empenho veio agora com a eleição de
Silvio Correia para a Câmara Municipal,
sendo oprimeiro vereador eleito pela legenda
na história política de Candeias. Por isso,
Toni quer  agradecer a cada um que acreditou
no projeto do Partido Verde e votou em
Silvio Correia. Obrigado!

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

 Fone: (71) 3601-2680

Estante de aço
com 6 prateleiras

R$ 160,00

A Vista  Vereador Valdir Cruz

Dezenas de mulheres
participaram no último de 08,
da 3ª caminhada do Outubro
Rosa, mês de alerta sobre um
problema que afeta a classe
feminina, o câncer de mama.
O movimento, organizado
pelo grupo Amigas do Bem,
percorreu as principais ruas
de Candeias e teve a
participação maciça das
mulheres. A caminhada tem o
objetivo de incentivar as
mulheres ao autoexame e à
realização de consultas
médicas periódicas para
prevenir ou diagnosticar a
doença. O grupo As Amigas do
Bem  foi criado em 2014 pelas
colegas Amália, Adriana,
Fernanda, Joelma, Luciana,
Lourdes e Marilúcia.

O Outubro Rosa teve inicio
na década de 90 e é realizado
em várias cidades do país para
estimular a participação da
população no controle do
câncer de mama. A data é
celebrada anualmente, com o
objetivo de compartilhar

informações sobre o câncer de
mama, promover a
conscientização sobre a
doença, proporcionar maior
acesso aos serviços de
diagnóstico e de tratamento e
contribuir para a redução da
mortalidade.

O câncer de mama é uma
doença causada pela
multiplicação de células
anormais da mama, que
formam um tumor. Há vários
tipos de câncer de mama.
Alguns tipos têm
desenvolvimento rápido,
enquanto outros são mais
lentos. Em 2016, são
esperados 57.960 casos novos
de câncer de mama no Brasil.
O câncer na mama é o mais
comum entre as mulheres no
mundo e no Brasil, depois do
câncer de pele não melanoma,
sendo que o câncer de mama
responde por cerca de 25%
dos casos novos a cada ano.
Sem considerar os tumores de
pele não melanoma, esse tipo
de câncer é o mais frequente

nas mulheres das Regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste.

É importante que as
mulheres observem suas
mamas sempre que se
sentirem confortáveis para tal
(seja no banho, no momento
da troca de roupa ou em outra
situação do cotidiano), sem
técnica específica, valorizando
a descoberta casual de
pequenas alterações
mamárias. Os principais
sinais e sintomas do câncer de
mama são:

Caroço (nódulo) fixo,
endurecido e, geralmente,
indolor;

Pele da mama
avermelhada, retraída ou
parecida com casca de laranja;

Alterações no bico do peito
(mamilo);

Pequenos nódulos na
região embaixo dos braços
(axilas) ou no pescoço;

Saída espontânea de
líquido dos mamilos

As mulheres devem
procurar imediatamente um
serviço para avaliação
diagnóstica ao identificarem
alterações persistentes nas
mamas. No entanto, tais
alterações podem não ser
câncer de mama. Existe
tratamento para câncer de
mama, e o Ministério da
Saúde oferece atendimento
por meio do Sistema Único de
Saúde, o SUS.

Com recepção no posto da
polícia rodoviária estadual,
queima de fogos e desfile no
carro do corpo de bombeiros,
o campeão paraolímpico Rio-
2016, Jefinho, foi ovacionado
no dia 20 de setembro em sua
terra natal. O cortejo
percorreu as principais ruas
da cidade e foi marcado por
muita emoção e orgulho.
Jeferson da Conceição
Gonçalves é integrante da
Seleção Brasileira de Futebol
de Cinco, modalidade
esportiva para deficientes
visuais. Um glaucoma, aos 7
anos de idade, ocasionou a
perda da visão do
atleta.Jefinho nasceu em 05
de Outubro de 1989 e com
seus 66 kg e 1,65m ocupa a
posição na ala direita do time.

O candeiense começou
a praticar natação, passou
pelo atletismo, mas foi no
futebol de 5 que se encontrou,
aos 12 anos.A trajetória de
sucesso tem início quando
ingressa na seleção do
Instituto de Cegos da Bahia –
ICB. Daí em diante, a estrela
do atleta começa a brilhar na
agremiação esportiva. Jefinho
é bicampeão dos jogos
paraolímpicos (Pequim 2008
e Londres 2012); bicampeão
mundial da IBSA (Inglaterra
– 2010 e Japão-2014);
tricampeão dos jogos Parapan
- Americanos (Rio- 2007,
Guadalajara – 2011 e Toronto
– 2015; bicampeão da Copa

America IBSA (Argentina
2009 e 2013) e melhor
jogador do mundo em 2010.

A modalidade só entrou
para o programa dos Jogos
Paraolímpicos em Atenas-
2004. E o Brasil é, até hoje, o
único campeão. O futebol de
5 é disputado em uma quadra
que segue as medidas do
futsal, com algumas
alterações nas regras
tradicionais. Os atletas de
linha usam vendas nos olhos
para evitar qualquer
vantagem dos que apresentem
percepção luminosa,
enquanto o goleiro consegue
enxergar normalmente. A
partida é composta por dois
tempos de 25 minutos cada,

com intervalo de 10 minutos.
O som dos guizos do interior
da bola orienta os jogadores

Os moradores de
Candeias sentem uma
satisfação imensurável diante
do sucesso e reconhecimento
do seu filho ilustre. Jefinho
vem mostrar que apesar da
deficiência física, as pessoas
podem se dedicar aos esportes
em nível profissional, sendo
este um bom exemplo de
inclusão, integração social e
esportiva. O ápice da
homenagem aconteceu na
Praça Milton Bulcão, no
bairro do Malembá, quando
uma multidão  recepcionou o
treta campeão paraolímpico.

Parabéns Jefinho!

O Vereador eleito  Silvio Correia, primeiro do Partido Verde
(PV) da história política de Candeias,
vem a público, através do jornal O
Candeeiro, agradecer a cada um dos 728
companheiros que acreditaram no
nosso projeto e nos proporcionou uma
cadeira na Câmara Municipal de
Candeias.
Tenham certeza de que não os
decepcionarei. Cumprirei um mandato
com dignidade e trabalho em prol da
nossa comunidade. Obrigado a todos!

       Tone Gleidson
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ALUGO GALPÕES

EM CANDEIAS

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

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

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

Contatos:
Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

Atleta de S. Filho
é destaque no
atletismo

O atleta simõesfilhense,
Josenilton da Paixão, teve
brilhante participação na 2ª
etapa do XXIII Campeonato
Estadual de Atletismo.
O Campeonato aconteceu no
Rio de Janeiro, no último dia
16 de outubro e reuniu atletas
de todo o país.
Joseniltonconquistou o 1º
Lugar no Lançamento de
disco, Lançamento do
Martelo e Salto triplo; 2º
lugar nos 200 metros rasos e
o 3º lugar nos 100 metros
rasos. Josenilton da Paixão

Agência 1726-4 Candeias-Ba.

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

BANCO DO BRASIL

ENTREVISTA Prefeito Eleito Dr. Pitágoras

Depois da contundente
vitória alcançada nas
últimas eleições, quando
obteve 52,18% dos votos
válidos, o prefeito
Pitágoras Alves da Silva
Ibiapina (36 anos),
carinhosamente chamado
de Dr. Pitágoras (ele é
médico), concedeu
entrevista via e-mail ao
repórter Eduardo Valença,
de O Candeeiro, onde falou
sobre a campanha
eleitoral, as perseguições
que sofreu da sua
adversária e,
principalmente, sobre as
metas que pretende
implementar no seu
governo, que começa em 1º
de janeiro de 2017.

Dr. Pitágoras iniciou a
sua trajetória política em
2012, quando alguns
amigos e familiares o
incentivaram para
concorrer uma cadeira na
Câmara Municipal. Aceito
o desafio, o jovem médico
se filiou ao Partido
Progressista (PP) e partiu
para  uma campanha
propositiva, sendo o
candidato mais votado
naquelas eleições com
1.598 votos.

O Candeeiro – Antes de entrar
propriamente na nossa
entrevista, quando o senhor
poderá falar sobre as
propostas para a sua futura
administração, gostaria de
saber de uma coisa: porque
o senhor resolveu ser
candidato a prefeito?
Prefeito Dr. Pitagoras –
Assim que a gente
amadurece para a vida
percebe que pode contribuir
para a sociedade e senti isso
ainda jovem. Quando
retornei para a minha
querida Candeias depois de
formado, esse sentimento
cresceu. Hoje, sei da
responsabilidade que tenho
comigo mesmo e com todos
os candeenses. Quero
agradecer a Deus por essa
oportunidade.

O Candeeiro – Na primeira vez
em que o senhor participou
de uma eleição, o senhor foi
o candidato a vereador mais
votado, isso o influenciou
para tentar a prefeitura?
Prefeito Dr. Pitagoras –
Acho que toda a história de
nossas vidas tem influência.
Mas também o que fizemos
na minha profissão e como
vereador lidando
diretamente com as pessoas
foi de grande importância,
além, claro daqueles que me
ajudaram ao longo desse
tempo.

O Candeeiro – Como o senhor
conseguiu, em tão pouco
tempo, articular o apoio dos
partidos que o apoiaram e de
tantas lideranças políticas,
resultando na sua vitória
comquista no último 2 de
outubro?

Assim que assumiu o
mandato, o jovem
vereador passou a fazer
oposição ao prefeito
Sargento Francisco,
principalmente por não

concordar com a política
feita pelo gestor na área de
saúde. Com discursos
fortes na Câmara
Municipal, Dr. Pitágoras
foi conquistando apoios na

oposição e se credenciando
para ser candidato a
prefeito.

Veja o que disse o
prefeito eleito de Candeias
Dr. Ptagoras

Prefeito Dr. Pitagoras –
Nós dizíamos ao longo do
nosso mandato como
vereador, e agradeço o
aprendizado que tive na
Câmara Municipal, que
tínhamos um Projeto para
Candeias. As lideranças e as
pessoas perceberam e
acreditaram porque nosso
discurso era (e vai ser)
semelhante às nossas
práticas.

O Candeeiro – Qual a
importância do vice-
governador João Leão na
sua candidatura e vitória?
Prefeito Dr. Pitagoras –
Talvez tenha sido um dos
primeiros a acreditar e
apostar nesse projeto. A
experiência, a influência e a
importância do vice-
governador, João Leão, na
Bahia, que é do meu partido,
todos sabem. Tive confiança
de que ao lado dele e com
esse apoio poderia juntar
muitas forças políticas
baianas expressivas para
essa nossa vitória.

O Candeeiro – Durante a
campanha eleitoral o senhor
fez questão de deixar claro o
seu afastamento do prefeito
Sargento Francisco. Ficou
algum constrangimento
entre o Senhor e Ele?
Prefeito Dr. Pitagoras –
As vidas política e pessoal
devem ser distintas. Como
pessoa nada tenho contra
Francisco. Na política, ao
longo de quase 4 anos,
discordei do “modus
operandi” dele como gestor
da nossa cidade. Nesse
ponto – administração e
política – tivemos

diferenças. Não acredito que
se deva guardar mágoas nem
rancores pessoais.

O Candeeiro – Agora vamos
falar do seu futuro Governo.
O senhor se sente preparado
para descascar o abacaxi que
vai receber, já que dizem que
a Prefeitura está
endividada?
Prefeito Dr. Pitagoras –
A real situação vamos
conhecer quando tivermos
acesso no período de
transição – que espero seja
tranquilo – e quando
tomarmos posse. Tenho
certeza que fácil não é, mas
quem se candidata sabe do
que pode enfrentar, mas
estamos aqui para enfrentar
as dificuldades e levar
Candeias a um patamar de
cidade respeitada e que dê
orgulho ao nosso povo.

O Candeeiro – Todo mundo
sabe que o quadro de
funcionários da Prefeitura
está inchado. A imprensa
denunciou que teve meses
que a folha de pagamento
ultrapassou os 60%. Como
resolver essa questão?
Prefeito Dr. Pitagoras –
Essa resposta praticamente
foi dada na pergunta
anterior quando disse que
primeiro temos que ter
conhecimento de como está
a situação. Vamos analisar
com muita tranquilidade o
assunto. Não podemos nos
precipitar nem cometer
erros.

O Candeeiro – Sabe-se
também, que o número de
Secretarias é muito grande,
o que de certa forma

inviabiliza a administração.
O senhor fará uma ampla
reforma administrativa?
Prefeito Dr. Pitagoras –
Isso é consenso. Que
deveremos ter menos
secretarias é fato e concordo.
Nada, porém, posso
adiantar. Também posso
garantir que mesmo sem ser
uma secretaria todos os
setores terão prioridade. A
gestão precisa ser equânime
cuidando de todas as áreas.

O Candeeiro – Com quantas e
quais Secretarias o senhor
pretende administrar
Candeias?
Prefeito Pitagoras – Não
posso nem devo falar de
números, mas vai diminuir
com certeza. Hoje são 19 e
mais uma com status de
secretaria. Essa quantidade
não só inviabiliza a
administração como não
produz para a cidade.

O Candeeiro –  O Candeeiro
estão à disposiçãopara as
suas considerações finais...
Prefeito Dr. Pitagoras –
Gostaria primeiro de
agradecer a Deus por mais
essa oportunidade na minha
vida de realizar outro sonho,
o primeiro foi ser médico, e
dizer que conto com todos os
candeenses para nos
próximos 4 anos mudarmos
a história da nossa Cidade
das Luzes. Vamos trabalhar
todos os dias para devolver
a autoestima de cada um de
nós. Vou cuidar da nossa
cidade com o mesmo
carinho que tenho com
minha família. Vamos voltar
a ter orgulho de nossa
cidade. Muito obrigado.

O jornal O Candeeiro parabeniza ao prefeito Dr. Pitagoras e a todos os
vereadores que conseguiram se eleger, desejando que todos possam faz

um grande trabalho em prol da nossa querida Candeias
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NOVO MAPA POLÍTICO DA RMS

ACM Neto, prefeito
reeleito de Salvador

Camaçari - 158. 125 eleito-
res - Antônio Elinaldo Araújo
Silva (DEM), 44 anos, atual
vereador, obteve 60,84% o
73.994 dos votos válidos

Lauro de Freitas - 118.561
eleitores - Moema Isabel
Gramacho Passos (PT), 58
anos,  ex-prefeita, eleita com
43.951 votos (52,39%)

Simões Filho - 79. 514 elei-
tores - Diógenes Tolentino de
Oilveira (Dinha), 50 anos,
(PMDB), teve 59,33 % - 34.433
votos.  Já foi vice-prefeito

Candeias - 61.487 eleitores
Pitágoras Alves da Silva
Ibiapina -(Dr. Pitágoras), 36
anos, (PP), é vereador, eleito
com 52,18% ou 25.505 votos

Pojuca - 26.552 eleitores-
Carlos Eduardo Bastos Leite
(Duda Leite), 53 anos, PSDB,
obteve 8.956 votos, o que
corresponde a 43,44%

Dias D’ávila -  46.577
eleitores - Jussara Márcia do
Nascimento (PT), 60 anos,
reeleita com 45,46% ou
15.791 dos votos válidos

Mata de São João - 36.595
eleitores - Otávio Marcelo
Matos de Oliveira (PSDB), 60
anos, reeleito com 12.806 vo-
tos ou 46,10%

São Sebastião do Passé -
33.034 eleitores - Breno
Konrad Meira Moreira (PSD)
42 anos, atual vice-prefeito,
teve (42,82%), 10.876 votos

Vera Cruz - 31.738 eleitores-
Marcus Vunicius Marques Gil
(PMDB), 34 anos, o mais jo-
vem da RMS, foi eleito com
10.051 votos ou 44,88%

São Francisco do Conde -
29.042 eleitores - Evandro
Santos Almeida (PP), 63 anos,
foi reeleito com 16.151 dos vo-
tos válidos (91,17%)

Itaparica - 17.506 eleitores -
Marlylda Barbuda dos Santos
(PDT), 39 anos, eleita com
66,54% ou seja 8.808 dos vo-
tos válidos

Madre de Deus - 13.234 elei-
tores - Jeferson Andrade Ba-
tista (DEM), 36 anos, releito
com 5.857 votos o que
corresponde  a 47,82%

UNILAB abriu inscrições para
805 vagas de especializações

Inscrições seguem até 31 de outubro

AGECOM/PMSFC

A UNILAB (Universidade da
Lusofonia Afro-Brasileira)
lançou, no últim0 dia 10 de
outubro, edital (http://
www.unilab.edu.br/noticias/
2016/10/10/unilab-oferta-
8 0 5 - v a g a s - e m -
especializacoes/) com 805
vagas nas seguintes
especializações: Gestão
Pública Municipal (21 vagas),
Gestão Pública (64 vagas),
Saúde da Família (360 vagas)
e Gestão de Recursos
Hídricos, Ambientais e
Energéticos (360 vagas), na
modalidade à distância.

As inscrições iniciam
nesta sexta-feira (14) e
seguem até o dia a 31 de
outubro. A taxa é de R$ 150 e
as aulas começam em
dezembro deste ano. Há
reserva de vagas para
servidores da Unilab,
servidores públicos em geral,

candidatos autodeclarados
pretos, pardos e indígenas e
professores da educação
básica, a depender do curso.
As vagas são para todos os
polos de São Francisco do
Conde (BA), Redenção,
Limoeiro do Norte e Piquet
Carneiro – municípios do
Ceará.

A seleção ocorre em
duas etapas: avaliação
acadêmica e experiência
profissional. O candidato deve
ter formação superior ou
graduação em curso
reconhecido pelo Ministério
da Educação (MEC).

Os cursos têm prazo
máximo de 12 meses para
conclusão das disciplinas e de
três meses para a elaboração
e defesa do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC),
totalizando 15 meses.

Curso sobre o cangaço na Bahia
acontece em Feira de Santana

Texto e Foto: Bubens AntônioAscom / Cangaço na Bahia

Lampião e Maria Bonita

Campus da Unilab em Redenção no estado do Ceará

O Candeeiro Leia, anuncie

e divulgue

Lampião e seus cangaceiros agitaram o nordeste brasileiro

As eleições municipais realizadas em todo o Brasil, no último dia 2 de outubro, mudou completamente o mapa político do país. Aqui na Região
Metropolitana de Salvador também tivemos mudanças substanciais. Apenas ACM Neto (Salvador), Evandro Almeida (São Francisco do Conde),
Jeferson Andrade (Madre de Deus), Marcelo Oliveira (Mata de São João) e Jussara Márcia (Dias D’ávila) foram reeleitos.

Vários fatores influenciaram o eleitor na sua tomada de decisão, como por exemplo, a operação Lava Jato, que mostrou para toda a Nação, as
entranhas da corrupção que tomou conta do Brasil nos últimos anos, patrocinada por figurões da República e seus partidos políticos, principalmente
o PT, que estava no poder desde 2003, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a presidência  pela primeira vez; o PMDB, que nos
últimos anos sempre esteve ao lado do poder, e o Partido Progressista (PP), que teve vários dos seus membros envolvidos com a roubalheira que
se instalou em Brasília. Para citar apenas esses três partidos, já que a grande maioria das legendas partidárias também se envolveram em corrupção.

Por tudo isso, o Partido dos Trabalhadores foi o maior derrotado nas urnas. Perdeu várias cadeiras nas Câmaras Municipais e deixou de eleger
mais de 60% dos prefeitos que elegeu em 2012, quando ganhou as prefeituras de 630 municípios, caindo agora para 235 cidades, a maioria delas
de pequeno porte. A grande derrota foi mesmo em São Paulo, berço do Partido dos Trabalhadores.

Aqui na Bahia, a derrota também foi flagrante. Em Salvador, por exemplo, o partido nem sequer teve candidato. O jeito foi apoiar a candidatura
da comunista Alice Portuga (PCdoB).

Com isso, o candidato do Democratas, Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, o ACM Neto, candidato à reeleição, teve uma vitória
acachapante, conquistando 73,99% ou 982.246 votos. Uma derrota humilhante para o PT e seus seguidores. Veja os outros prefeitos eleitos.

O Cangaço na Bahia é tema de
curso que será desenvolvido
em Feira de Santana, nos dias
12 e 13 de novembro (final de
semana), no auditório da
Faculdade de Tecnologia e
Ciências, localizada no bairro
SIM. As aulas, que serão
ministradas pelo historiador e
geólogo Rubens Antonio,
acontecem das 8h às 17h, com
carga horária de 15 horas.
Conta com o apoio da FTC,
Prefeitura Municipal de Feira
de Santana, Instituto
Geográfico e Histórico da
Bahia, Instituto Histórico e
Geográfico de Feira de
Santana e Quântica Eventos.

A proposta do encontro é
conhecer mais sobre a
História do Cangaço, um
movimento que agitou o
Nordeste, tendo por foco a
Bahia. Será trabalhado o
sabido e documentado de
eventos como combates,

abrangências e disposições
que constituem, muitas vezes,
pontos de partida para o
verdadeiro entendimento
enquanto fenômeno histórico.
Serão abordados elementos
em sua significação realista,
bem afastada de mitificações.

Na oportunidade o público
irá conferir algumas imagens
da exposição “Pepitas de
Fogo: O Cangaço e seu tempo
colorizados”.  A mostra foi
apresentada, pela primeira
vez em Salvador, no mês de
agosto, no museu Palacete das
Artes (vinculado a Secult/
Ipac). Consta de 40 a 50
imagens colorizadas e
retificadas relacionadas ao
momento do Cangaço.
Refletem seu tempo de
maneira ampla, sendo fruto
de uma longa pesquisa de
resgate das configurações e
cores prováveis. Aparecem
tanto aquela de cangaceiros,

no seu dia-a-dia, quanto de
aspectos de Salvador à época
de evento.

Confira a programação:
12 de novembro (manhã)
Lucas da Feira; Bando do

Tará; Bando do Brejo do
Burgo; Cauassus;Fronteiras
com Piauí e Goiás; Convênios

12 de novembro (tarde)
1924 a 1929: Cangaço em

ascensão; Alvorada
lampiônica; As primeiras
notícias; O crescendo do
temor; Reações pomposas e
inúteis; A chegada efetiva; As
primeiras sagas e tragédias;
Perplexidades

13 de novembro (manhã)
1929 a 1932: Cangaço

tonitruante; O apogeu do
Cangaço na Bahia; A melhor
percepção; Menos perdas;
Bandos, subgrupos e
domínios; Início do contra-
ataque; Violência de lado a
lado

13 de novembro (tarde)
1933 a 1940: Derrocada do

Cangaço; Grandes perdas;
Marcando passo; Às portas do
fim; Lá, apaga-se o Lampeão;
Cá, apaga-e o Corisco;
Olhando para frente;
Mitificação; Olhando para
trás

Sobre o palestrante:
Rubens Antonio da Silva
Filho: Possui graduação em
Geologia pela Universidade
Federal Rural do Rio de
Janeiro (1078-1982), em
Licenciatura e Bacharelado

em História pela
Universidade Federal da
Bahia (1995-1999), tendo
cursado também Artes
Plásticas pela Universidade
Federal da Bahia (1989-1993).
Mestre em Geologia pela
Universidade Federal da
Bahia. E Servidor público,
desde 1984, atuando como
Geólogo do Museu Geológico
do Estado da Bahia, vinculado
à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
respondendo por questões
relacionadas à Minerologia, à
Geologia, à Paleontologia e às
Histórias Geológica e da
Mineração. Autor de livros e
mapas, Ministra cursos
relacionados a Geologia,
História Geológica, Artes,
História, com ênfase para o
Cangaço, e urbanização de
Salvador, no Instituto
Geográfico e Histórico da
Bahia.
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A melhor comida a  Quilo da nossa região

Fonte: ASCOM/PMSF

Rildo Silva

Deputado Aleluia propõe isenção de
taxa para pobres em conta de luz

Populares promoveram no
último dia 24 de agosto, uma
caminhada pelas ruas da
cidade com o tema: “Simões
Filho Pela Paz – Juntos em
caminhada, clamamos, pela
paz da nossa cidade”. A
concentração aconteceu no
largo do CIA I (em frente ao
Super Cia) e seguiu pelas
principais ruas da cidade, até
a Praça da Bíblia.

A ação teve como objetivo
promover a reflexão da
população sobre violência,
além de arrecadar alimentos
não perecíveis para serem
entregues em comunidades
carentes e famílias mais
necessitadas.

SEMED realiza

I Festival de

Música

Caminhada
pela paz em
Simões Filho

São Francisco
do Conde é
destaque em
ìndice de
Sustentabilidade
da limpeza
Urbana

Depudado federal José Carlos Aleluia DEM/BA

A derrota de Tonha I

Com o mesmo discurso, mesmo marketing e um grupo político que
a acompanha há anos, a ex-prefeita Tonha Magalhães não obteve
vitória nas eleições municipais em Candeias. O ciclo de derrotas
tem início em 1992, quando disputou e perdeu o cargo de prefeita
para a candidata Maria Maia. Na época,Tonha era apoiada pelo
prefeito David Caldeira. Em 2008, quando conquistou 14.804 votos,
a ex-prefeita não convenceu o eleitor e amargou a sua segunda
derrota. Em 2012 com 14.099 votos, e a redução de 705 eleitores,
perdeu a eleição para chefe do executivo municipal pela terceira
vez. Em 2016, com apenas um adversário, é superada nas urnas
pelo Dr. Pitágoras, que obteve mais de 2.000 votos de frente. A sua
quarta derrota é vista como o encerramento da sua carreira política.

A derrota de Tonha II

A derrota de Tonha apagou os ânimos do seu grupo político. Antes
mesmo do encerramento da votação, o clima de vitória era visível.
Os comentários eram que os titulares das pastas de educação,
administração e desenvolvimento social já estariam definidos: “Vou
fazer uma limpa geral na Secretaria de Educação”, dizia o suposto
futuro secretário. Até mesmo os candidatos a deputado estadual e
a deputado federal do grupo da ex-prefeita para as eleições de
2018 foram cogitados. Na Rua Guanabara, por exemplo, uma
correligionária de Tonha Magalhães, por volta das 17:30h
comemorou a vitória e chegou a dar os pêsame aos eleitores do
Dr. Pitágoras. Colocar a carroça diante dos bois dá nisso.

A derrota de Tonha III

O apoio de grupos políticos a candidatura de Tonha ao cargo de
prefeita de Candeias refletiu positivamente no resultado nas urnas,
mas não o suficiente para consagrar a vitória. De cerca dos 14.000
votos obtidos nas eleições de 2008 e 2012, a candidata teve um
incremento significativo de mais 9.000 votos em 2016. Esse número
é resultado da divisão dos eleitores que apoiaram outros candidatos
na eleição passada. Os votos dos outros postulantes do pleito em
2012 somaram cerca de 15.000. Para se consagrar vitoriosa Tonha
teria que conquistar todos estes eleitores, uma missão impossível.
Sendo assim, essa conta foi feita por vários analistas políticos e
jornalistas de Candeias, que baseados nesses fatos, davam como
certa a vitória do Dr. Pitágoras.

A derrota de Tonha IV

A grande mentira da campanha da candidata derrotada a prefeitura
de Candeias, Tonha Magalhães se alastrou pela cidade. A ex-prefeita
tentou subestimar a inteligência do povo candeiense e se deu mal.
O alarde falso sobre a quantidade de pessoas que participaram da
caminhada do dia 25 de setembro se propagou nas redes sociais e
em carro de som. A candidata gravou um áudio divulgando que
mais de 40 mil pessoas participaram da tal passeada.  Entende-se
que o propósito era superar a passeata do candidato Dr. Pitágoras
realizada uma semana antes, que segundo terceiros, deixou a
candidata arrasada e com mal estar. A mentira tem pernas curtas e
o eleitor deu a resposta nas urnas.

Ex-secretários

O prefeito Sargento Francisco amargou derrota nas eleições deste
ano. Cinco ex-secretários  não conseguiram se eleger: Milton Viana.
Janemarcia, Edilson, Rosa e Ana Cristina. A força política, que se
imaginava possuir, visto os 18 mil votos na eleição de 2012, não foi
injetada nos seus pupilos. É notório que a imagem do chefe do
executivo municipal está desgastada e o seu nome se transformou
em uma bola de tênis durante a campanha eleitoral entre os
candidatos a prefeito.

Propaganda eleitoral

Três candidatos a vereador que publicaram propaganda eleitoral
no Jornal o Candeeiro, conforme autorização do Tribunal Superior
Eleitoral – TSE,  foram eleitos.  Obtiveram sucesso nas urnas, os
candidatos Arnaldo do Ponto Econômico, Fernando Calmon e Silvio
Correia. Por pouco, seriam cinco candidatos eleitos que estariam
na propaganda  de O Candeeiro: Jorge Moura, que devido à
qualidade do santinho, o escaneamento não serviu para publicar,
e Diego Maia, que perdeu o prazo de envio do material. Nas eleições
de 2012  a credibilidade do jornal projetou quatro candidaturas
que foram eleitas.

Futuros secretários

A especulação sobre os futuros secretários da administração do
prefeito eleito Dr. Pitágoras movimenta os bastidores da política
em Candeias.  Os nomes que estão em evidência são o professor e
historiador Jair Cardoso, cotado para Educação; Georgem Moreira
para a secretária de Finanças e o Dr. Anorailton para a pasta da
Saúde. Também se especulaque Tony Gledson (presidente do PV),
Jairinho e Washington Campos seriam titulares de secretarias. Por
enquanto nada é oficial, mas após as eleições é comum lançar
nomes para compor o quadro do primeiro escalão. Além disso,
começa nos meses que precede a posse do prefeito, a peregrinação
de aliados e partidos políticos em busca de cargos na futura
administração.

Diplomação

Deve acontecer entre o final de novembro e o mês de dezembro, a
diplomação do prefeito eleito Dr. Pitágoras, da vice-prefeita eleita
Márcia Gomes, dos vereadores eleitos Arnaldo do Ponto
Econômico, Fernando Calmon, Rosana de Bobô, Pastor Adailton
Sales, Valdir Cruz, Gil Soares, Lucimeire, Alcione, Rita Loira, Diego
Maia, Silvio Correia, Mica, Nal da San Martin, Val Enfermeiro, Jorge
da JM, Ivan do Prateado e Irmão Gerson. Além disso, serão
diplomados os candidatos que ficaram na suplência de vereador.

Eleições 2020

Está prevista para as eleições municipais de 2018 e 2020 uma série
de mudanças. Os candidatos que pretendem disputar as eleições
de 2020 para cargo de vereador e prefeito devem se preparar, pois
se a proposta de Emenda Constitucional – PEC, for aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República,
somente poderá concorrer a cargos eletivos os candidatos que
possuírem curso superior. Essa medida visa oferecer ao eleitor,
postulantes com conhecimento científico, sobretudo na seara
jurídica e administrativa. A exigência de curso superior não é
novidade, pois  é fundamental para concursos e nomeações em
cargos do judiciário. A reforma política sinaliza também para o fim
da reeleição para cargos do executivo e o fim do coeficiente eleitoral

para eleição dos cargos eletivos do legislativo.

O relatório do deputado
federal José Carlos Aleluia
(DEM-BA) sobre a MP 735/
16, que atualiza as regras para
o setor elétrico, foi aprovado
pela Comissão Mista do
Congresso Nacional. Entre as
emendas incorporadas ao
projeto de lei, que segue agora
para votação em plenário na
Câmara Federal e no Senado,
Aleluia incluiu a isenção da
taxa da CDE (Conta de
Desenvolvimento Energético)
nas contas de luz dos
beneficiários da Tarifa Social
de Energia Elétrica.

Segundo o parlamentar
baiano, a proposta dele tem
como principal objetivo, não
repassar a conta da
recuperação do setor
energético para as camadas da
população mais vulneráveis.
“Nesta crise econômica, quem
mais sofre são os mais pobres.
A taxa de inadimplência dos
beneficiários da tarifa social
de energia já chega a quase
25%”, assinala.

Para Aleluia, o projeto de
lei de conversão, que resultou
na discussão da MP 735/16,
propõe promover
modificações na gestão e no
rateio das cotas da Conta de
Desenvolvimento Energético

(CDE), de modo a reparar
erros na condução da política
elétrica, nos últimos anos.

“O Estado errou, e errou
muito, nos últimos anos, na
forma como conduziu sua
política energética e isso

penalizou o setor. É hora de
reparar esses erros, mas é
preciso ficar atento. O custo
final não pode ficar sobre o
consumidor de baixa renda
que já apresenta sinais de
desgaste diante do custo da
energia vendida”, disse o
deputado.

Na avaliação de Aleluia, a
legislação do setor elétrico
estava obsoleta e era
necessário modernizá-la.
“Fazendo uma comparação
com o setor de
telecomunicações, o setor
elétrico ainda está no tempo
do telefone fixo”, observou,
ressaltando a importância de
novas regras que acelerem o
processo de desmobilização
das empresas estaduais de
energia, que ainda não foram
privatizadas. “É o primeiro
avanço do setor nos últimos 13
anos”. A proposta que vai a
plenário reúne sugestões de
todos os partidos, em 43
páginas.

Uma pesquisa realizada em
111 municípios baianos,
analisados pelo Índice de
Sustentabilidade da Limpeza
Urbana (Islu), verificou que
85% das cidades descartam
de maneira irregular os
resíduos sólidos coletados,
recorrendo a lixões
clandestinos e a aterros sem
infraestrutura adequada.
Porém, na contramão do
problema, após a capital
baiana, os melhores
colocados no ranking,
quando o assunto é
sustentabilidade e limpeza
urbana no estado, são: Lauro
de Freitas, São Francisco do
Conde, Feira de Santana e
Mata de São João.

Os dados do índice levam
em conta, informações que os
próprios municípios
publicam no Sistema
Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS),
base de dados do Ministério
das Cidades. Os indicadores
foram divulgados pela
empresa de consultoria PwC,
que produziu o índice sob
encomenda do Sindicato das
Empresas de Limpeza
Urbana de São Paulo (Selur)
e divulgados pela imprensa
na última quinta-feira, 06 de
outubro.

Na Bahia, a cobertura da
coleta é de 73% contra 89%
no Rio Grande do Sul, estado
mais bem posicionado na
questão específica.

A Secretaria Municipal de
Educação (SEMED) de
Simões Filho realizou no
último dia 28 de setembro,
das 08 às 17h, na Câmara
Municipal, o I Festival de
Música, com a participação
de 350 alunos da rede
municipal de ensino.

Na oportunidade, os
estudantes apresentaram
músicas, danças e poesias
que foram analisadas por
uma comissão julgadora.
Além disso, o evento
também contou com as
participações do Grupo de
Percussão do Centro de
Apoio Ressurreição,
da Fanfarra FANJUCI da
Escola Juciete Mota e do
Grupo Percmusic.

Entre as escolas
participantes estavam:
Hildérico Pinheiro, Bárbara
Andrea, Nossa Esperança,
Edulindo Ribeiro, Péricles
Reni, União da Bahia, Dom
Francisco Leite, CCNID,
Padre Luiz Palmeira, Maria
Quitéria e Enock Pimentel.

O festival tem como
objetivo revelar talentos
através do concurso de
música. Vale lembrar ainda
que a proposta surgiu como
uma ferramenta educacional
e cultural de estímulo à
criatividade dos alunos e
contribuição para a
educação de qualidade
através das manifestações
artísticas.

Planos Municipais de
Saneamento Básico e de
Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de SFC
A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através das
secretarias municipais do
Meio Ambiente – SEMA, de
Infraestrutura – SEINF, e
Serviços Públicos – SESP já
realizou o diagnóstico e
algumas oficinas de
prognóstico do Plano
Municipal de Saneamento
Básico e do Plano Municipal
de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos. Também
foram criados comitês com o
objetivo de acompanhar o
processo de elaboração desses
planos.

O Plano Municipal de
Saneamento Básico tem como
objetivo a universalização do
serviço público de
saneamento básico, com
serviços e produtos de
qualidade, abrangendo os
serviços de abastecimento de
água potável e esgotamento
sanitário; limpeza urbana e

Conselho de cultura tomou
posse em Simões Filho
A Secretaria Municipal de
Cultura (SEMUC) realizou na
última terça-feira (27), no
Centro Cultural João Itapi
Mendes de Cerqueira, a
cerimônia de posse do
Conselho Municipal de
Cultura, eleito em novembro
de 2015.

O Conselho é composto
por 14 titulares, divididos
entre sociedade civil, poder
público e os seus suplentes.
Entre as atividades que serão

exercidas estão: a
normatização das leis que
possibilitam a promoção da
cultura e a fiscalização das
ações relacionadas à temática,
dentro do município.

Durante o evento, o
secretário de Cultura, Valter
Mangabeira, entregou ao
conselho uma sala localizada
no Centro Cultural, equipada
com aparelhos eletrônicos e
todo o material didático para
início imediato dos trabalhos.

Fonte: AGECOM/PMSFC

manejo de resíduos sólidos, e
a drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas. Já o
Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos
foi instituído como
instrumento de planejamento
para a estruturação do setor
público na gestão dos
resíduos sólidos. Esse plano
traz como inovação, que o
escopo de planejamento não
deve tratar apenas dos
resíduos sólidos urbanos, e
sim de uma ampla variedade
de resíduos sólidos, tais quais:
domiciliares; de limpeza
urbana; de estabelecimentos
comerciais e prestadores de
serviços; dos serviços públicos
de saneamento; industriais;
de serviços de saúde; da
construção civil;
agrossilvopastoris; de
serviços de transportes e de
mineração.
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Locação de Ônibus e Vans Para Excursões, Turismo e Empresas
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

CRO/BA 3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS,
TINTASTUBOS & CONEXÕES,

AZULEJOS E REVESTIMENTOS,
MATERIAIS  HIDRÁULICOS

E ELÉTRICOS

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

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

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade
#BATERIAS # EXTINTORES #LANTERNAS

#ÓLEOS LUBRIFICANTES #FARÓIS
#PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

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

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

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas - Alinhamento de Balanceamento

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

Georgem Luiz Moreira da Silva
                            CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA
CONTÁBIL,

FISCAL E PESSOAL

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

O MELHOR E MAIS COMPLETO
SUPERMERCADO DE CANDEIAS

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

Os Melhores Preços da Região. Confira!

Parceria FAC / UNIJORGE

Candeias vai ganhar um moderno Condomínio

Vem aí o mais moderno e

aconchegante Condomínio da

Região Metroplotana de Salvador

Um lançamento da Quintas do Barão

Empreendimentos  SPE Ltda

Rod. Candeias / São Sebatião do Pssé na antiga Fazendinha do Barão

 *Areas Verdes *Quadras Residenciais
 *Setor Comercial *Área de Reserva Ambiental
 *Clube Recreativo * Praças de Lazer


