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Gil Soares agradeceu a presença do deputado Cláudio
Cajado, que foi votado em Candeias pelo PTB, partido
ao qual o novo presidente da Câmara é filiado

Fotos: Abdias Alves

Cajado prestigia posse de Gil

O deputado federal Cláudio Cajado disse que deixou
de participar da posse da presidente Dilma Rousseff,
para prestigiar o presidente da Câmara, Gil Soares

A posse do novo presidente da
Câmara de Vereadores de
Candeias, Gil Soares, foi uma
das mais prestigiadas dos úl-
timos tempos na cidade. Ape-
sar de acontecer no dia 1º de
Janeiro, quando as pessoas es-
tão comemorando a chegada
do Ano Novo, a solenidade
contou com a presença de di-
versas autoridades e de gente
do povo, que lotaram o audi-
tório da Câmara Municipal.

Dentre as autoridades, des-
taque para a presença do de-
putado federal Cláudio Cajado
(DEM), que deixou de partici-
par da solenidade de posse da
presidente Dilma Roussef, em
Brasília, e de outros 27 presi-
dentes de Câmaras de municí-
pios onde foi votado, para
prestigiar os amigos prefeito
Sargento Francisco, Gil Soares
e seu pai, João Soares, presi-
dente do Diretório Municipal
do PTB, partido que apoiou a
candidatura de Cajado, em
Candeias.

Liderança
A eleição da nova Mesa Di-

retora da Câmara Municipal
de Candeias, consolidou a li-

derança do prefeito Sargento
Francisco, principal responsá-
vel, junto com os vereadores
da sua base, pela escolha de Gil
Soares, para presidir a Casa no
biênio 2015/2016.

Além do presidente Gil So-
ares, que é do PTB, que foi o
primeiro partido a viabilizar e
defender a candidatura de Sar-
gento Francisco em 2012, a
Mesa Diretora da Câmara,
conta ainda com o vice-presi-
dente Professor Val, do PSD,
partido do prefeito; a primei-
ra Secretária, Lucimeire Ma-
galhães, do PTC, que também
é controlado por Sargento
Francisco e Pastor Lima, na
segunda Secretaria, que per-
tence ao PT do B, outro parti-
do que abraçou a candidatura
de Sargento Francisco nas
eleições municipais.

A candidatura de Gil Soa-
res teve, também, a participa-
ção efetiva do presidente do
PTB, João Soares, um grande
articulador político, que tem
trânsito livre entre os vereado-
res e demais lideranças políti-
cas de Candeias, graças à sua
lealdade e defesa intransigen-
te dos interesses do município.

Associação de Candeias é beneficiada em
ação comemorativa dos 10 anos da Mosaic
Em comemoração ao
aniversário de 10 anos
da Mosaic Fertilizantes, o
Instituto Mosaic, entidade
pertencente à empresa e
voltada para a promoção e
apoio de atividades sociais,
está doando mais de R$ 300
mil, que serão divididos entre
organizações sem fins
lucrativos inseridas nas
localidades onde a companhia
atua. Em Candeias, na Bahia,
a Associação de Amigos do
Autista da Bahia (AMA) foi a
selecionada pela Mosaic para
receber a doação de
aproximadamente R$

26.000,00.
A verba será destinada à

compra de equipamentos para
a melhoria do Programa de
Requalificação Educacional.
“No momento especial em que
completamos 10 anos,
encontramos uma ótima
oportunidade para reafirmar
a missão da Mosaic junto à
comunidade do seu entorno.
Ficamos felizes em contribuir
com uma associação que faz
um trabalho de extrema
relevância para a população”,
afirma Aguinaldo Santos,
coordenador da unidade de
Candeias, da Mosaic.

Os autistas ficaram emocionados e agradecidos com o
gesto da direção do Instituto Mosaic

DIVULGAÇÃO

320 famílias de São Francisco do
Conde passaram o Natal na casa nova

O prefeito Evandro Almeida (PP), presidiu a solenida-
de de entrega das novas moradias

Numa cerimônia comandada
pelo prefeito Evandro
Almeida, de São Francisco do
Conde, cerca de 320 famílias
do município foram beneficia-
das, no último dia 22 de de-
zembro, com a entrega das
chaves dos apartamentos do
projeto Minha Casa Minha
Vida, do governo federal. Além
do prefeito, várias autoridades
do município participaram da
solenidade.

Celta da campanha Natal de
Luz saiu para a Muribeca
O Celta Zero Quilômetro, da
campanha Natal de Luz
Candeias, teve como ganhado-

ra a jovem Ádila Jesus dos San-
tos, moradora do distrito de
Muribeca, em S. F. do Conde.

A presidente da CDL, Ana Paula Cordeiro, entregou as
chaves do Celta à jovem Ádila Jesus dos Santos

Servidores da Prefeitura de
São Francisco do Conde já po-
dem acessar a Página do Ser-
vidor, no Portal do município.
Através do site
www.servidorsfc.com.br, os
funcionários poderão emitir
contracheques, ficha financei-
ra, comprovante de rendimen-
tos, entre outras consultas.

Conforme planejado pela
SEGAD – Secretaria Munici-
pal de Gestão Administrativa

-, os contracheques serão
disponibilizados mensalmen-
te logo após o pagamento.
Neste mês de janeiro, a previ-
são é para o próximo dia 26.

Para acessar suas informa-
ções na Página do Servidor, é
necessário inserir os 11 dígitos
do CPF no campo de usuário e
data de nascimento no campo
de senha – apenas números;
exemplo: 01011980 para nas-
cidos em 01/01/1980. Após

acessar o sistema, a Prefeitu-
ra sugere que, por razões de se-
guranças, o servidor atualize
sua senha através da opção
“Configurações”, localizada na
área superior do sistema.

Em caso de dificuldade de
acesso ao sistema, o servidor
deverá procurar a SEGAD, lo-
calizada na Praça da Indepen-
dência, s/n, Centro, São Fran-
cisco do Conde, para obter
mais informações.

Está no ar a Página do Servidor, no Portal
da Prefeitura deSão Francisco do Conde
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Projetos de Vida

Não é raro
o u v i r m o s
t í p i c a s
promessas de
finais de ano,
pelas quais
essas pessoas
traçam metas

cujo ano subsequente parece que
vai magicamente concretizá-las:
emagrecer; qualificar-se
profissionalmente para trocar de
emprego; educar-se
financeiramente para comprar
uma casa ou automóvel. Todos
esses projetos são válidos e é
justo que as pessoas sonhem em
efetivá-los. Mas, por que esses
juramentos apenas para o início
do próximo ano? O que pode
justificar tal fascinação pelo
rompimento do ano novo?

Tais promessas só podem ser
explicadas pela não
internalização da
responsabilidade. Esse marco
que separa o ano velho do novo é
apenas um invariável movimento
temporal do transcurso entre
passado e presente, que
vivenciamos constantemente.
Não só ano após ano, mas mês
após mês, dia após dia, hora após
hora, e assim sucessivamente.
Isso significa que o futuro é hoje,
é agora. Não precisamos mais

esperar chegar um ano novo para
tomar decisões em nossa vida.

Mas algumas pessoas tendem
a se esquivar da situação, sempre
adiando problemas ou projetos
que podiam ser resolvidos ou
começados imediatamente.
Imagine que você tem que fazer
uma longa viagem a pé: de
Salvador até Aracaju. E essa
viagem, além de importante, é
inevitável, não existem outras
opções. Sabendo disso, você já
começa a imaginar os
contratempos, dificuldades,
transtornos, perigos e
esgotamentos físico e mental que
certamente enfrentará ao longo
dessa marcha. Mas, você tem que
ir. E qual o mecanismo que você
vai utilizar para chegar
facilmente ao seu destino?
Nenhum. Não tem mágica. O
único recurso é dar o primeiro
passo. Você tem consciência de
que serão milhões ou até bilhões
de passos até Aracaju, mas jamais
chegará ao seu destino se não der
o primeiro.

Assim é a jornada da vida: de
que adianta fazer planos,
promessas, elaborar projetos
mirabolantes se não perceber que
o futuro já chegou? Como um
escritor pode terminar um livro
de mil páginas, sem escrever a

primeira linha? Como ter uma
casa, um carro, ou algum bem,
sem economizar, sem se
planejar? De que forma crescer
profissionalmente se não
começar a estudar e se dedicar
desde já? Apesar da vida ser tão
bela, ela não é feita de mágicas, e
sim de desafios. Ela oferece os
caminhos como destinos, mas é
seu caráter e determinação que
vão optar por qual estrada
percorrer. É necessário, portanto,
dar o primeiro passo em direção
ao futuro que almejamos. Não
podemos mais adiar nossos
propósitos porque a vida não é
um esboço, não há segunda
chance.

Talvez, o projeto que você
tenha engavetado, em qualquer
área que atue, poderia contribuir
imensamente não apenas para a
sua, mas também para a vida de
muitas outras pessoas. Mas às
vezes é mais cômodo se esconder
atrás de promessas que nunca se
iniciam, ou se eximir da nossa
responsabilidade transferindo-a
para outros. Se assim for, nossa
vida será um melancólico conto
de fadas, no qual viveremos
sempre de fantasiosas promessas
e projetos, enganando
principalmente a nós mesmos.
Então, quando a morte chegar,
olharemos para trás e
compreenderemos com pesar
que, ironicamente, chegamos ao
fim antes mesmo de darmos o
primeiro passo.

Ano-Novo e autoestima

Cada ano que
d e s p o n t a
renova a
esperança em
dias mais
f e l i z e s .
Previsões são
feitas, metas
estabelecidas.

Entretanto, nada se modificará se
não soubermos que, por detrás
do ideário de um mundo melhor,
é indispensável, logo em primeira
instância, uma postura íntima,
e s p i r i t u a l - e c u m ê n i c a ,
exteriorizada em boas ações. Há
décadas, indagado sobre as
expectativas da virada de mais
um ano, exclamei: Ano-Novo!
Ano-bom? Depende de nós! 

O dom da vida
O sofrimento é uma realidade.

Mas deverá ser eternamente
assim? A vida é um dom. O ser
humano, porém, precisa
reconhecer o próprio valor, que
se inicia no Plano Espiritual, de
onde todos viemos. Quando se
fala em desenvolvimento da
autoestima da população se
pensa, às vezes, somente no
“desfavorecido da sorte”. Este,
em diversas ocasiões, demonstra
mais força de vontade do que o
“bem situado”. Senão como
explicaríamos a sua
sobrevivência? Vejam o exemplo
das mães pobres. A elite de um
país é o seu povo; o que significa
afirmar que desse modo deve ser
tratado, para que qualquer nação
cresça. Não inveje “quem está por
cima”. Enquanto se faz isso, não
se avança. Lembro-me de que, no
colégio, aprendi que Eduardo
VIII(1894-1972) – aquele que
abdicou do trono da Inglaterra
porque se apaixonou pela
americanaWallis Simpson –
tinha, digamos, uma tremenda
baixa autoestima. O pai, Jorge

V, que era dominador, não
acreditava nele. Portanto, não
julguem apenas pela aparência ou
pelo status social das criaturas
quando o assunto for
psicológico. 

Nossa fortaleza vem de
dentro. Logo, a prece é um fator
essencial para nos fortificar. Não
é esconderijo de covardes. Orar
robustece! Por isso, vou concluir
estas simples palavras com uma
oração de Jesus. Sabendo Ele que
as criaturas estão
constantemente apressadas,
deixou uma oração curtinha,
embora muito eficiente. Perfeita
para começar o ano, ou qualquer
hora: É a Prece Ecumênica do
Cristo Ecumênico, portanto,
universal, o Divino Estadista,
o Pai-Nosso, que diz:

“Pai Nosso, que estais no Céu,
santificado seja o Vosso Nome. 

“Venha a nós o Vosso Reino.
“Seja feita a Vossa Vontade

assim na Terra como no Céu. 
“O pão nosso de cada dia dai-

nos hoje. 
“Perdoai as nossas ofensas,

assim como nós perdoarmos aos
nossos ofensores. 

“Não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal,
porque Vosso é o Reino, e o
Poder, e a Glória para sempre. 

“Amém!”.
Que essa mensagem tenha

feito bem a Você, para que
acredite ainda mais na
preciosidade que é a sua
existência e siga em frente porque
Deus está presente! E se for ateu,
prossiga adiante, mas fazendo o
Bem, pois vale a pena viver.

Tom Jobim e o ParlaMundi
da LBV

O Parlamento Mundial da
Fraternidade Ecumênica, em
Brasília/DF, comemorou, neste

último 25/12, 20 anos de
existência. Desde que foi fundado
no Natal de Jesus, em 1994, o
ParlaMundi da LBV tornou-se
referência de um local aberto à
troca de ideias e proposições
ecumênicas visando à Paz
Mundial.

Um dos seus mais destacados
incentivadores, Tom Jobim,
saudoso expoente da música
brasileira e um dos criadores da
Bossa Nova, antes de voltar à
Pátria Espiritual, em 8/12/1994,
registrou seu carinho pela
iniciativa em um clipe para a
TV: ”Eu acredito na vida e gosto
de viver. Isso aparece nas
minhas composições. Mas agora
eu quero convidar você para
cantar uma canção diferente. O
Parlamento Mundial da
Fraternidade Ecumênica é a
Sinfonia da Solidariedade
Universal”. 

Caro Tom, onde quer que
esteja, pois os mortos não
morrem, a nossa mais sincera
homenagem pela contribuição
em prol do entendimento dos
povos. Suas canções perpetuam
o amor e o respeito à vida, passo
primeiro para o surgimento de
uma sociedade verdadeiramente
solidária.

Agradecimento
Gostaria de agradecer a

grande quantidade de cartas, e-
mails e cartões que recebi na
passagem do Natal Permanente
de Jesus e pela chegada de mais
um ano. Retribuo tantas
manifestações de amizade,
desejando a Vocês um 2015
repleto de realizações no Bem.
Que Jesus, o Cristo, inspire-nos
na melhor condução de nossas
vidas, fortalecendo em nossos
corações o sentimento de
Solidariedade e de Paz!

Decisão do PT pode mudar cenário
Uma decisão do Partido dos Trabalhadores (PT), que deverá ser tomada
nos próximos dias, poderá influenciar na escolha do candidato a prefeito
do partido, em Candeias.

O PT da Bahia pretende retirar das executivas municipais das 35 maiores
cidades do Estado (Candeias está entre elas), a prerrogativa de decidir
sozinhas os candidatos a prefeito dos respectivos municípios, passando as
definições de candidaturas a ser tomadas entre a direção municipal e
estadual do partido.

Se isso vier a acontecer, o cenário em Candeias para as eleições
municipais de 2016 poderá ser modificado, já que todos sabem que o
partido no município está dividido entre os grupos da vereadora Marivalda
Silva, líder do prefeito Sargento Francisco na Câmara Municipal e do atual
secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, Carlos Martins, que
deverá disputar a indicação do PT para a sucessão municipal.

A questão só deverá ser definida no próximo mês de fevereiro, mas
integrantes do partido já estão trabalhando para defender os seus
interesses. Muita coisa ainda vai acontecer até 2016. Vamos aguardar.

Martins é Secretário, de novo
O candeiense Carlos Martins, que foi secretário da Fazenda no governo de
Jaques Wagner até 2012, quando se afastou para concorrer à Prefeitura
de Candeias, volta ao primeiro escalão do governo do Estado. Depois de
ser um dos coordenadores da campanha vitoriosa do governador Rui Costa,
Carlos Martins foi escolhido para assumir a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Urbano (SEDUR).

No último ano do governo Wagner, Martins assumiu a presidência da
Companhia de Transportes da Bahia (CTB). Agora, no comando da SEDUR,
Carlos Martins terá como principal missão executar vários projetos
importantes nas obras de mobilidade urbana e habitação.

Petistas de Candeias, ligados ao Secretário, comemoram a nomeação
de Martins e já defendem a sua candidatura à sucessão do prefeito Sargento
Francisco. Falta pouco mais de um ano e meio para as eleições municipais,
no entanto, os grupos políticos da cidade já começaram a se movimentar.

Deputada assume o PRB
A vereadora de Salvador, Tia Eron – PRB, eleita em outubro deputada
federal com mais de 116 mil votos, tomou posse como presidente estadual
do partido no dia 22 de janeiro. A cerimônia foi realizada no auditório do
hotel Matiz. “Eu agradeço a confiança do nosso líder Marcos Pereira,
Presidente Nacional do PRB por ter escolhido meu nome e esse momento
é prova de que devemos trabalhar mais ainda por justiça social”, disse a
deputada.

Adeus a Paschoal
A população de São Francisco do Conde recebeu, consternada, a notícia
do falecimento, no último dia 14 de janeiro, do ex-prefeito Antônio Paschoal
Batista, que lutava contra um câncer desde o ano passado.

Paschoal, de 65 anos, se sentiu mal na semana passada e foi internado
às pressas no hospital Eduardo Baiano, em Madre de Deus, não resistindo
às consequências da doença.

O ex-prefeito Antônio Paschoal administrou São Francisco do Conde
em dois períodos, entre 1993 e 1996 e de 2005 a 2007, tendo deixado um
grande legado ao município.

Formado em Educação Física, Paschoal foi professor e um político muito
ligado ao esporte e às causas sociais.

A coluna registra com pesar o falecimento desse grande amigo,
desejando força e resignação à família.

Articulador
O presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em Candeias, João
Soares, é considerado nos meios políticos, um dos principais articuladores
de candidaturas. Não é à toa que JS é tratado por alguns amigos da política
como o Bruxo, face à sua capacidade de articular cenários que seriam
inimagináveis para alguns.

“Apenas sou um conciliador. Um político que faz política com seriedade,
compromisso e lealdade. Procuro sempre defender os interesses de
Candeias”, confidenciou João Soares à coluna.
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CIA I é beneficiado com Posto

Atendimento ao Contribuinte

A Secretaria Municipal de
Fazenda (SEFAZ) iniciou no
último dia 22 de dezembro,
as atividades em fase
experimental do novo posto
de atendimento ao
contribuinte do Cia I, que
fica localizado ao lado da
Caixa Econômica Federal.
Os contribuintes dispõem de
todas as atividades
desenvolvidas na sede da
Secretaria, situada no prédio
da Prefeitura de Simões
Filho.

Entre os principais
serviços disponíveis estão:
Cadastro imobiliário,
cadastro econômico, plantão
fiscal, dívida ativa,
atendimento a empresas,
emissão de boletos, IPTU,
parcelamento de débitos,
emissão de nota fiscal

avulsa, cálculo de bens
públicos, abertura de
processos e outros.

O novo posto conta com
um programa informatizado
integrado ao sistema central
de arrecadação, com 6
guichês de atendimento
coordenados por painel
eletrônico e senhas emitidas
por ordem de chegada em
horário comercial, de
segunda a quinta das 08h às
17h e sexta-feira das 08h às
13h.

O Posto de Atendimento
ao Contribuinte do Cia é
uma extensão da Prefeitura
de Simões Filho que dará
mais comodidade aos
contribuintes da região,
disponibilizando os serviços
inerentes à competência da
Secretaria de Fazenda.

SETRAN de S. Filho realiza

recadastramento de Táxi

A Prefeitura de Simões Filho
através da Secretaria
Municipal de Transporte e
Trânsito (SETRAN) iniciou
no último dia 12 de janeiro,
a renovação dos alvarás dos
táxis da cidade, permissão
de circulação, no sentido de
fiscalizar os itens de
segurança e padronizar os
veículos, como define o
Decreto nº 1034/2013.

Para realizar a renovação
da permissão de circulação,
os proprietários,
permissionários, deverão
comparecer na
Coordenadoria Municipal de
Trânsito (CMT) que fica
localizada na Av. Walter
Aragão de Souza 1249, Km
30 com os documentos
originais de: Licenciamento
Anual do Veículo, Carteira

Nacional de Habilitação
(CNH), comprovante de
votação da última eleição,
comprovante de residência
atual e alvará 2014.

Os permissionários terão
até o dia 30 de abril para
realizarem a vistoria e
renovação dos veículos. Os
que não renovarem até esta
data pré-determinada
ficarão passíveis de
cancelamento da permissão.

O recadastramento
acontecerá por ordem
alfabética, de acordo com os
nomes dos permissionários.
Mais uma vez o
cadastramento será
totalmente informatizado e
a SETRAN alerta aos
proprietários que não
deixem para a última hora,
para evitar transtorno.

Matrículas e início do ano

letivo de 2015 em S. Filho

A Secretaria Municipal de
Educação (SEMED) informa
que as aulas da Rede
Municipal de ensino terão
início no dia 05/02 com
projeto pedagógico de 2015
voltado para o tema “Valores
na Educação – Gentileza
gerando Gentileza”, com
subtemas em cada uma das
quatro unidades que
envolvem ética, cidadania,
solidariedade e respeito ao
próximo.

Os alunos novos e alunos
transferidos do 3° ao 5 ° ano
da Educação Infantil, terão
suas matrículas realizadas
entre os dias 05 a 09 de
janeiro. Já os alunos novos
do ensino fundamental do 1°
ao 5° ano e também os

alunos novos do EJA
(Educação de Jovens e
Adultos) terão suas
matrículas efetuadas entre
os dias 12 a 16/01.

Para fazer a matrícula
será necessário apresentar
os documentos de
Identidade ou Registro Civil
além do histórico escolar do
estudante na escola
desejada.

Vale lembrar que todos
os alunos da rede pública
municipal que ficarão na
mesma instituição de ensino
do ano anterior já tiveram
suas matrículas renovadas
automaticamente durante o
mês de dezembro e não
precisarão refazer o
processo.

320 famílias de São Francisco do
Conde passaram o Natal na casa nova

MORADIA As chaves do Residencial São Francisco, condomínio do programa “Minha Casa
Minha Vida”, foram entregues no último dia 22 de dezembro

A segunda-feira, dia 22 de
dezembro de 2014, entrou na
história de São Fracisco do
Conde como a data em que
320 famílias sanfranciscanas
receberam as chaves das
novas moradias no
Residencial São Francisco, no
Gurujé, através de uma
parceria entre a Prefeitura e a
Caixa Econômica Federal, que
entregou os apartamentos do
Programa Minha Casa Minha
Vida. O local de entrega das
chaves e assinatura dos
contratos foi o Ginásio de
Desportos Edvaldo dos Santos
– Baiacão.

Era nítida a emoção das
pessoas contempladas, como
Patrícia Santana Teixeira, que
vai sair do aluguel para morar
em uma casa própria. “Eu
chorei. Fiquei muito
emocionada. Eu tô muito feliz.
Tenho esse sonho há 20 anos.
Esse ano vou passar o Natal
com meu namorado, minha
neta e minha filha na casa
nova. Esse é um grande
presente” .

Maison Jesus Reis também
está realizando um sonho,
junto com sua família: “essa
casa é uma benção de Deus
nas nossas vidas. O melhor
presente de Natal que a gente
poderia receber. Agradeço a
Deus, à Prefeitura Municipal

RESTAURANTE

O BRASEIRO
A Melhor Comida a Quilo da Cidade

* PRATOS DELICIOSOS* MASSAS *SALADAS

*CHURRASCOS*SUCOS & SOBREMESAS

Rua 13 de Maio, Esquina com a Santo Antônio 1º Andar - Centro
Fone: (71) 3601-0689 - Candeias-Bahia

AGECOM / PMSFC
e não podemos esquecer que
esse sonho começou com a
prefeita Rilza Valentim.
Queria que ela estivesse aqui
pra ver isso”. Josília da Luz,
futura moradora do conjunto,
também se emocionou: “eu
sempre esperei esse dia chegar
e agora que chegou eu não
consigo acreditar”.

Na mesa solene do evento,
o clima também foi de
emoção. “Este Natal ficará
guardado na minha memória
como um dos mais perfeitos
da minha vida, por poder estar
aqui vendo a emoção nos
olhos de vocês. Hoje, o dia é
de festa para nosso povo”,
declarou o prefeito do
município, Evandro Almeida.

“A minha emoção hoje é
idêntica à de vocês. É mágico
poder estar aqui vendo o
sonho de 320 famílias sendo
realizado. Famílias como a de
Dona Edna, que sonhou
durante 31 anos poder dar um
quarto pra sua filha. Nós
estamos aqui trabalhando
para mostrar que é possível
fazer mais. Sabemos da nossa
demanda, mas momentos
como esse nos impulsionam”,
afirmou o secretário de
Habitação e Regularização
Fundiária, Ruy Barbosa.

Já o secretário de
Desenvolvimento Social,

Aloisio Oliveira, e o vereador
Eliezer de Santana também
lembraram que este projeto
começou com o empenho da
então prefeita do município,
Rilza Valentim (in
memoriam). “Rilza tinha uma
missão que era cuidar de
pessoas, esse continua sendo
o nosso norte.
Desenvolvimento Social não

se faz apenas com assistência
e sim dando condições de
moradia, educação e saúde”,
concluiu Oliveira.

Após o ato solene, os
moradores foram organizados
para fazer a assinatura dos
contratos de suas novas casas
e pegar as chaves do conjunto.
Eles começaram a se mudar
no dia 23 de dezembro.

O prefeito Evandro Almeida (PP) entregou as chaves
de um dos apartamentos a uma das famílias  benefici-
adas pelo programa Minha Casa Minha Vida

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO

A TRANSOL-CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ 02.766.171/0001-51, torna público que está requerendo à
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura-SEMAA da Prefeitura
Municipal de Candeias a Licença Ambiental Municipal de
Implantação-LAMI para o Condomínio Residencial localizado
 BA 523, Km 8,7 - Ouro Negro, Candeias-BA.

WALFREDO BARÃO MELLO TEIXEIRA
               Representante Legal

Secretaria Municipal
de Meio Ambiente

e Agricultura

SEMAA

SEMAA
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente

e Agricultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

POLÍTICA AMBIENTAL
A TRASOL-CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM LTDA
na busca da melhoria contínua das ações voltadas para o meio
ambiente, assegura que está comprometida em:
* Praticar ações com vertentes de educação ambiental, contribuindo com
a redução dos impactos ambientais através do uso racional dos recursos
naturais;
* Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requisitos
subscritos pela organização;
* Garantir transparência nas atividades e ações da empresa,
disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu
desempenho em meio ambiente;
* Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sistema de
gestão estruturado, que controla e avalia as atividades, produtos  e
serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais.

A Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab) abre
inscrições para o Processo
Seletivo de Estudantes. São
180 vagas disponíveis para os
cursos de Letras (Língua
Portuguesa) e Bacharelado em
Humanidades (BHU), com
ingresso no período letivo
2015.1.

Todas as vagas estão sendo
disponibilizadas por meio do
Sistema de Seleção Unificada
(SiSU/MEC) e serão
preenchidas, exclusivamente,
com base nos resultados
obtidos pelos estudantes no
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) referente ao
ano de 2014.

As inscrições estão abertas
de 19 a 22 de janeiro de 2015
até as 23 horas e 59 minutos,
no horário oficial de Brasília/
DF. Os estudantes
interessados em concorrer às
vagas deverão estar atentos
aos prazos determinados pelo
SiSu. As informações estão no
site da universidade e do
MEC: www.unilab.edu.br 

ou www.sisu.mec.edu.br 
De acordo com o edital,

cada curso será destinado um
mínimo de 50% das vagas
para os candidatos que
cursaram todo o Ensino
Médio em escolas públicas.

A Unilab é uma instituição
de educação superior que tem
como proposta garantir uma
sintonia com as demandas do
Brasil e das demais nações que
integram a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP): Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor-
Leste. Atualmente, a
universidade tem campus em
São Francisco do Conde, na
Bahia, e em Acarape e
Redenção, no estado do Ceará,
onde localiza-se a reitoria.

Universidade
em São
Francisco do
Conde abre
processo
seletivo com
180 vagas 

SETRAN e Guarda Municipal realizam
operação de educação para o trânsito

A Secretaria Municipal de
Transporte e Trânsito
(SETRAN) e a Guarda Civil
Municipal de Simões Filho
(GCMS) estão realizando
durante esta semana uma
operação especial no sentido
de disciplinar o trânsito do
município.

A operação que teve início
as 05h do último dia 06 de
janeiro no CIA I, se estendeu
ao longo do dia por toda a
cidade e abordou todos os
tipos de veículos inclusive
motocicletas.

De acordo com o
Coordenador da GCMS,
Erivaldo Santos, além desta
operação especial na segunda

semana do ano, outras ações
serão desenvolvidas nos
próximos meses em parceria,
além da SETRAN (Secretaria
de Transportes e Trânsito),
com a SESP (Secretaria de
Serviços Públicos),
CIRETRAN (Circunscrição
Regional de Trânsito), Agerba
(Agência Estadual de
Regulação de Serviços) e a
Polícia Militar.

Esta iniciativa visa firmar
o compromisso da Prefeitura
de Simões Filho em
modernizar o trânsito da
cidade, mobilizando os
motoristas e garantido assim
o bem estar da população.

NOTÍCIAS DE SIMÕES FILHO

ASCOM / PMSF
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ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

Largo do Triângulo, nº 31 - CentroCandeias-Ba. -Fone: (71) 3601-4680

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

PORTAS SOB ENCOMENDA EM MADEIRA E ALUMÍNIO

Prefeito participa da posse da nova Mesa Diretora da Câmara

O primeiro dia de 2015 foi
marcado com as posses dos
eleitos nas eleições do ano
passado em todo o Brasil,
quando os governadores e a
presidente da República
assumiram seus cargos. Em
Candeias, foi empossada a
nova Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores, que
assumiu oficialmente o
comando dos trabalhos
legislativos.

O prefeito Sargento
Francisco participou da
cerimônia que empossou o
vereador Gil Soares (PTB)
como o novo presidente da
Casa, o vereador Professor Val
(PSD) como vice, e os
vereadores Lucimeire
Magalhães (PTC) e Pastor
Lima (PT do B) como 1ª e 2º
secretários, respectivamente.
Além do prefeito de Candeias,
o vice-prefeito Bom Jorge, o
deputado federal Cláudio
Cajado, o deputado estadual
Pastor Isidório, e dezenas de
autoridades locais e da região
acompanharam a posse. Os
empossados assumem
mandato para o biênio 2015-
2016.

Solenidade
A cerimônia de posse da nova
Mesa Diretora da Câmara

Fabiana Andrade e Redação
Fotos: Abdias Alves

Os novos dirigentes da Mesa da Câmara Municipal de
Candeias fizeram o juramento, na cerimônia de posse

O presidente Gil Soares e o Prefeito Sargento Francis-
co prometem harmonia entre Legislativo e Executivo

Rod. BA 522, 2º andar sala 37 Centro Empresarial
José Alves Fone: (71) 3605-0426Candeias - Bahia

# Comércio de água
potável em
caminhões pipasde 10
e 15 mil litros.
# Serviços de aluguéis
de escavadeiras,
retorescavadeiras e
caçambas.
# Transportes de pro-
dutos químicos e
petroquímicos em
geral

Rua 14 de Agosto - Caroba - Candeias - Bahia.

*FRETAMENTOS *TURISMO  *VIAGENS EVENTUAIS

QUALIDADE,
CONFORTO E SEGURANÇA

Trabalhamos com veículos novos.
Motoristas treinados e capacitados

A Dic Transportes & Serviços
chega para ficar em Candeias

Campanha Natal de Luz Candeias
da CDL foi um sucesso

Em mais uma edição de
sucesso, a campanha “Natal
de Luz Candeias - É Sempre
Bom Comprar Aqui”,
distribuiu vários prêmios para
os clientes do comércio da
cidade, além de aquecer as
vendas de final de ano em
mais de 10%, segundo alguns
empresários.

Dentre os prêmios
sorteados, o mais cobiçado foi,
sem dúvida, o Celta Zero
Quilômetro, que teve como
ganhadora a jovem Ádila
Jesus dos Santos, moradora

da rua Estrada do Ferrôlho, nº
50, no distrito de Muribeca,
em São Francisco do Conde. A
felizarda comprou na casa
Opção da Construção e foi a
grande ganhadora da
campanha desse ano.

Os outros prêmios foram:
Dois Smartphones, que
saíram para Maria Lúcia
Celestina, que mora na rua
Bela Vista, 27, no bairro do
Malembá, em Candeias,
cliente da Costa Hair, e
Mariana Santos Martins, que
comprou na Cometa Calçados

e é moradora da rua Beira
Mar, Caípe de Baixo – São
Francisco do Conde.

Dois Televisores 32", que
foram sorteados para Jaciara
do Nascimento, que mora na
rua da Igreja, 13 – Socorro –
São Francisco do Conde,
cliente da Cometa Calçados, e
Rosângela Almeida Muniz,
moradora da rua Barão do Rio
Branco, 45, no bairro Santo
Antônio, em Candeias, que
comprou na Fama Móveis.

Já a Moto Zero quilômetro
teve como ganhador o jovem
Wellington Augusto da Silva
Góes, que mora na rua Quinze
de Novembro, 53, em
Candeias, que fez suas
compras na Real Calçados da
rua 13 de Maio.

A campanha Natal de Luz
Candeias é uma promoção da
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Candeias, com produção da
Dinâmica Comunicação e
apoio da Prefeitura Municipal
de Candeias. Esse ano, os
principais patrocinadores
foram: Banco do Brasil, Lojas
Planeta,Visual Modas,
Supermercado e Panificadora
Encontro, Grupo Real
Calçados, O Boticário, Lojas
Cometa e Impacto Calçados e
Confecções.

O jovem Wellington Augusto  da Silva Góes recebeu das
mãos da presidente da CDL, Ana Paula Cordeiro, as
chaves da moto sorteada na campanha Natal de Luz

Municipal, foi aberta com
uma oração feita pelo pastor
Valdomiro Pereira.

Logo após ser empossado
e fazer o juramento, o
presidente Gil Soares passou
o presidir a sessão especial,
convidando o deputado
federal  Cláudio Cajado, que
não pôde permanecer na
cerimônia até o seu final, para
se dirigir aos presentes.

No discurso, o deputado
Cláudio Cajado destacou que
é preciso  saber diferenciar as
lideranças que trabalham das
que não cumprem com o seu
papel, e foi enfático ao
declarar que “ hoje na política,
quando chega a hora da
eleição todos se nivelam, os
bons e os maus, os honestos e
os desonestos, os decentes e os

indecentes. Eu acho isso
errado porque  nós temos que
diferenciar o político que
trabalha, daquele que só
aparece de quatro em quatro
anos, o político que traz obras,
daquele que traz dinheiro nas
vésperas das eleições, o
político que tem dignidade e
ficha limpa, daqueles que
carregam sobre si denúncias
de corrupção mas que
conseguem se eleger com o
voto do povo. Por isso, Gil, eu
fiz questão de vir aqui para
dizer que, ao seu lado e de
tantos outros que  me
distinguiram com o seu apoio
político, que estamos fazendo
a política do bem, a política do
trabalho, a política da
decência, da honestidade. Vim
aqui para demonstrar meu

compromisso como você, Gil,
com aqueles que me
apoiaram, mas acima de tudo
com a cidade e com o povo de
Candeias, vim aqui para dizer,
numa demonstração clara,
que não fui para a posse da
presidente Dilma Rousseff,
mas vim para a sua posse
porque você renovou o meu
mandato ao lado de tantos
quantos enchem  essa
solenidade para prestigiá-lo e
para dizer, siga em frente, Gil,
e para dizer que o mandato
que vou exercer pela sexta vez
em Brasília não me pertence,
mas a tantos que colocaram o
meu nome na urna eletrônica
e me distinguiram com o seu
voto. Por isso, ao lado de
homens sérios como você,
como seu pai, nós temos a
obrigação de fazermos com
que os políticos não sejam
tratados de forma a
pensarmos que todos são
iguais; não. Em Brasília,
muita gente vai assumir o
mandato e muita gente vai ser
cassado, muita gente na
política utiliza o mandato para
benefício pessoal, quando na
verdade nós temos que
escolher os políticos que nos
espelhem. Por isso, quem
elege Cajado é pessoa honesta,
trabalhadora e simples”,
revelou o deputado.

O prefeito Sargento
Francisco disse que ficou

satisfeito com a decisão da
maioria dos vereadores em
eleger o novo presidente da
Casa e falou que o vereador Gil
Soares deve sentir orgulho do
novo cargo, assim como ele
mesmo sentiu quando
também foi presidente da
Câmara de Candeias, “pois foi
o povo que elegeu todos os
vereadores e os vereadores
elegeram a Gil”. Sargento
Francisco parabenizou, ainda,
o antigo presidente, vereador
Roberto Melo, desejou
progresso para a Câmara e
contou como é fundamental o
trabalho do Legislativo
alinhado ao Executivo.
“Temos sempre que trazer
projetos para a apreciação da
Câmara e é importante
quando são aprovados porque
com isso a gestão pode
executar as obras e serviços
que melhoram a vida dos

munícipes, e isso é essencial
porque o Executivo e o
Legislativo trabalhando
juntos podem fazer muito
mais pela cidade”, explicou.

As últimas palavras da
cerimônia de posse ficaram
com o novo presidente Gil
Soares, que falou sobre a
gratidão ao apoio de sua
família, do prefeito e demais
colegas vereadores, e adiantou
o que espera do seu novo
ofício. “Espero que o nosso
objetivo maior seja alcançado,
que é fazer um excelente
trabalho, compartilhando
com todos os vereadores, para
defender os interesses do povo
de Candeias”, declarou Gil
Soares, acrescentando que vai
aproximar a Câmara de
Vereadores da população e
que o relacionamento com o
Executivo será de parceria  e
em prol da comunidade.
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CARTA DE HORÁRIOS

Madre de Deus
Rodoviária

 Madre/Rod.Rod/Madre

Madre de Deus
Simões Filho
Madre/SF SF/Madre

Ouvidoria
9090 8845-9090

ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Madre de Deus
Lapa

Ma./Lapa  Lapa/Ma.

São F. do Cande
Rodoviária
SFC/Rod.   Rod/SFC

11:50     15:50

05:45       08:00

11:50         15:50 05:20    08:00

15:00     17:20

De 10 em 10 Min.

05:20 até 22:40

05:30      07:00

09:30      12:00

15:00       18:00
05:40   08:00

16:00   18:00

Passé/Calçada
Passé/Caç.  Calç./Passé

Madre de Deus
Term. da França

Madre/TF  TF/Madre

Madre de Deus / Candeias

M. de Deus/Pituba
Ma./Pituba  Pituba/Ma.

Ma. de Deus/
Pituba
Via Salv. Shopping

Madre de Deus
Dias d’ávila
Madre/Dias Dias/Madre

Atleta simõesfilhense é premiado
entre os melhores da Bahia
O atleta simõesfilhense
Antônio Carlos de Assis
Júnior foi premiado no último
dia 19 de dezembro, no
auditório da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB)
entre os melhores da Bahia,
em uma cerimônia promovida
pela Superintendência dos
Desportos do Estado da Bahia
(SUDESB).

O medalhista que já
carrega um título de Vice-
Campeão Mundial de
Atletismo disputou no mês de
novembro em Medellín, na
Colômbia, o Campeonato Sul-
americano de Atletismo nas
modalidades de Salto a
Distância, onde conquistou o

como o Campeão Mundial de
Natação Alan do Carmo e a
atleta corredora baiana Marily
dos Santos, que, junto com
ele, foram homenageados na
presença do Governador
Jaques Wagner e de diversas
autoridades locais.

Na oportunidade, o atleta
não deixou de agradecer o
apoio da Federação Baiana de
Atletismo, de diversos
empresários simõesfilhenses e
da Prefeitura de Simões Filho
através da Secretaria
Municipal de Desporto que ao
longo dos anos vem
contribuindo com sua carreira
esportiva e profissional.

O medalhista Antônio
Carlos Júnior posou ao
lado do secretário de Es-
portes e do vice-prefeito
de S. Filho

Abrigo L e V
recebe visita
e donativos

Roupas, sapatos, fraldas
descartáveis, produtos de
higiene pessoal e de limpeza,
além de 50 cestas básicas.
Esses produtos foram
entregues no último dia 21 de
dezembro, ao abrigo Lar e
Vida, situado no KM 5 da
Estrada Velha do Aeroporto,
atrás do estádio Barradão, em
Salvador. Os donativos foram
arrecadados e entregues por
membros do PRB jovem e do
grupo Carrossel da Arte e da
Vida. Conhecedora do abrigo,
a vereadora de Salvador, Tia
Eron – PRB, eleita em
outubro deputada federal,
ressaltou que continua
apoiando esse tipo de
iniciativa. Logo na chegada
dos visitantes, os internos
demonstraram animação e
muita satisfação pelo

Turma do
ProJovem
Adolescente
de Candeias
visita Projeto
Tamar

Os estudantes ficaram encantados com oprojeto TAMAR
Para encerrar as atividades de
2014, os participantes do
ProJovem Adolescente,
projeto social da Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento e
Assistência Social de
Candeias, visitaram o Projeto
Tamar, localizado na Praia do
Forte, no município de Mata
de São João, no dia 12 de
dezembro.

Segundo a secretária de
Assistência Social,
Janemarcia Nunes, o passeio
encerrou caprichosamente o
ano letivo. “Cumprimos o
nosso papel, proporcionamos
aos jovens candeienses os
ensinamentos básicos

referentes também à
preservação e conservação do
meio ambiente, estimulando a
relação entre o ser humano e
a natureza, de forma dinâmica
e racional, e esse passeio ao
Projeto Tamar fez o ano
encerrar com chave de ouro,”
disse.
ProJovem Adolescente

O ProJovem Adolescente é
um programa federal que
juntamente com a Prefeitura
Municipal de Candeias tem o
objetivo principal de
“complementar a proteção
social básica da família,
criando mecanismos para

garantir a convivência
familiar e comunitária,
criando condições para a
inserção, reinserção e
permanência do jovem no
sistema educacional”. O
programa atende jovens com
uma faixa etária de 15 a 17
anos, totalizando um número
de 100 adolescentes, advindos
de outros projetos, tais como
o PETI (Programa de
Erradicação do Trabalho
Infantil), beneficiários do
Bolsa Família e egressos ou
vinculados de programas e
serviços de combate ao abuso
e à exploração sexual.

Taxistas de Candeias têm até dia 31 de março
para instalar taxímetro e aplicar novas tarifas
Depois da padronização dos
veículos que fazem o serviço
de transporte individual de
passageiros, a Secretaria
Municipal de Trânsito e
Transportes deu sequência ao
ordenamento dos táxis de
Candeias, instituindo, através
do Decreto Nº 58/2014, a
instalação e aferição de
taxímetros, além de definir
tarifas-padrão para o serviço.
De acordo com o Decreto
Municipal, todos os veículos
de táxi de Candeias têm até o
dia 31 de março de 2015 para
instalar taxímetro e
apresentar o Certificado de
Aferição à Diretoria de
Transporte Público - DTP. A
mesma data vale para a
aplicação das novas tarifas e
os taxistas que infringirem o
novo ordenamento poderão

perder o alvará de permissão
de serviço.

O Decreto Municipal tem
como base o art. 8º. do
Decreto Federal nº 12.468, de
26 de agosto de 2011, que diz
que “Em Municípios com mais
de 50.000 (cinquenta mil)
habitantes é obrigatório o uso
de taxímetro, anualmente
aferido pelo órgão
metrológico competente,
conforme legislação em
vigor”. O mesmo Decreto
Municipal considerou, ainda,
a necessidade de implantação
de uma política tarifária para
o transporte individual de
passageiros, tipo táxi, que
garanta o equilíbrio
econômico financeiro da
permissão, a justa
remuneração do serviço e a
garantia dos direitos dos

usuários, estabelecendo as
seguintes tarifas:

Bandeira inicial - R$ 5,20
(cinco reais e vinte centavos);
Quilômetro rodado - Bandeira
1 - R$ 4,10 (quatro reais e dez
centavos); Quilômetro rodado
- Bandeira 2 - R$ 5,20 (cinco
reais e vinte centavos); Hora
parada - R$ 21,60 (vinte e um
reais e sessenta centavos);
Fração - R$ 0,50 (cinquenta
centavos).

Vale ressaltar que a tarifa
Bandeira 2 somente poderá
ser cobrada em domingos e
feriados, em sábados a partir
das 14 horas, em qualquer dia
da semana no período das 22
horas às 06 horas do dia
seguinte e para destinos fora
do perímetro urbano do
município.

Prefeitura de Candeias legaliza
Transporte Universitário

Por Noel Tavares

Ascom / PMSF

A Prefeitura de Candeias criou
o Programa Transporte
Técnico Universitário de
Candeias com o objetivo de
legalizar o benefício, além de
priorizar os estudantes que
mais precisam. “Vamos
continuar cedendo o
transporte universitário para
os estudantes de nossa cidade.
Criamos a lei para tornar o
benefício transparente e
priorizar os estudantes que
mais precisam”, afirmou o
Prefeito Francisco.

A lei prevê a concessão do
transporte universitário entre
as cidades de Candeias, Lauro
de Freitas e Salvador aos
estudantes universitários em
situação de vulnerabilidade
social, assim considerados
aqueles com renda média
familiar de até dois salários
mínimos, residentes no
município de Candeias. “Os
benefícios sociais são
oferecidos mediante critérios.
Isso ocorre com todos os
projetos do Governo Federal.
A máquina pública municipal
tem um custeio muito caro, e,

de acordo com o Ministério da
Educação, nossa obrigação é
oferecer transporte para a
educação infantil e
fundamental”, afirmou o
Prefeito.

Os estudantes de cursos
técnicos com duração mínima
de um ano e seis meses, cujas
profissões tenham registro de
classe, também serão
beneficiados. A vaga no
transporte será dividida da
seguinte forma: 85% das
vagas serão disponibilizadas
para o transporte dos
universitários e 15% para os
estudantes de nível técnico.
“Continuaremos nosso papel
de ajudar os jovens com esse
auxílio e estaremos sempre
abertos ao diálogo”, concluiu
Francisco.

 A coordenação do
programa ficará responsável
pela inscrição, levantamento
de beneficiários e todas as
atividades internas ao
processo de seleção.

 Critérios para concessão
do benefício: Documentação
necessária;  RG, CPF, Título

de eleitor, certidão de
casamento ou União estável,
02 (duas) fotos 3x4, e
requerimento da inscrição no
Programa Transporte Técnico
Universitário de Candeias;
Comprovar que reside no
município, há pelo menos 05
(cinco ) anos; Comprovar
aprovação, e matrícula para
primeira graduação;
Comprovar renda média
familiar de até 02 (dois)
salários mínimos;

Inscrições:
As inscrições acontecerão

em duas etapas, do dia 13
(treze) até o dia 30 (trinta) de
janeiro serão inscritos
estudantes que já frequentam
o transporte. Os estudantes
novatos serão inscritos a
partir do dia 4 (quatro) de
fevereiro.

O cadastramento será
realizado no Departamento de
Transporte da Secretaria da
Educação, localizado na Rua
15 de Novembro (Centro), das
08 às 14 horas. Informações
sobre inscrições e dúvidas
3605-1353.

segundo lugar, e Salto Triplo,
ficando com o ouro e se
destacando entre os atletas
nacionais.

Durante a cerimônia,
Júnior esteve entre grandes
nomes do esporte brasileiro,

ASCOM / PMC

momento único que já
estavam desfrutando.

De acordo com a
colaboradora, dona Maria
Souza, o local conta com 52
funcionários e tem capacidade
para atender 75 pessoas com
deficiência da saúde física e
mental, porém abriga 112
pessoas nessas condições,
vítimas principalmente de
aborto mal sucedido, falta de
acompanhamento pré- natal e
deformações desde o feto.
Maria Souza, que também é
chamada de “Mãe Social”,
acrescenta que após o
nascimento, devido aos
problemas de saúde, os pais
abandonam as crianças ainda
no hospital, que faz  a
transferência para o abrigo.

Dentre os internos
encontramos Felipe dos
Santos, 19 anos. Deficiente
visual, ele chegou em 22 de
abril de 1996. Hoje Felipe é
jogador da Seleção Baiana de
Cegos, estuda no Instituto de
Cegos da Bahia e na Escola
Getúlio Vargas, no Barbalho.

Outra que chegou criança é a
cadeirante Marta Miranda
que aos 22 anos casou-se e,
hoje, integra um time de
basquete. Mas no local
também encontramos
histórias tristes, como a de um
garotinho de 1 ano que sofreu
queimadura na comunidade
cidade de Plástico.

O abrigo Lar e Vida –
Valorização Individual do
Deficiente Anônimo  atua na
assistência de crianças há 29
anos  e tudo começou quando
a presidente da instituição
adotou Leonardo Bahia, hoje
com 32 anos. “Aqui a maioria
deles tem o sobrenome Bahia
ou Salvador, isso pelo fato
deles terem sido abandonados
sem nome, então o juiz
autoriza o registro dessa
forma”, explica Maria Souza.
Ela acrescenta ainda que as
visitas acontecem todos os
dias das 10h30 às 11h30 e das
15h30 às 17h. O contato pode
ser feito pelo telefone 3393-
3342.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde acaba de lançar o
Programa de Recuperação
Fiscal (REFIS), objetivando
oportunizar a regularização
fiscal dos cidadãos
sanfranciscanos e
empresários que investem no
município. Com o REFIS, os
débitos referentes a tributos
municipais, vencidos até 31
dezembro de 2014, poderão
ser perdoados integral ou
parcialmente dos encargos
relativos à multa de mora,
juros de mora, honorários
advocatícios, e, quando for o
caso, multa de infração,
conforme prevê a Lei Nº 374/
2014.

“O prefeito Evandro
Almeida, munido da
preocupação de ver cada
munícipe com sua vida
regularizada, lançou mão de
um amplo programa de
regularização de cada imóvel

Prefeitura de São Francisco do Conde
lança Programa de Recuperação Fiscal

deste município. Esse é um
momento dos cidadãos
quitarem suas dívidas. O
prefeito aproveitou também e
fez um perdão fiscal para a
população mais carente. Serão
perdoadas dívidas de até R$
500, referente a IPTU”,
explicou o secretário
municipal da Fazenda e
Orçamento, Marivaldo do
Amaral.

Para ter acesso ao REFIS,
o contribuinte deverá
procurar a Secretaria da
Fazenda (SEFAZ), no setor de
Receita, para adesão ao
programa, que, entre outros
 benefícios, permite ainda um
regime especial de pagamento
e parcelamento dos débitos
fiscais. O prazo para adesão ao
REFIS é até o dia 31 de março.
“Até essa data, o contribuinte
deve procurar a SEFAZ, no
departamento de Receita,
para ver de que maneira eles

podem regularizar sua vida
com o fisco municipal. Essa é
uma obrigação legal do
município com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois
gerir também é cobrar
impostos. Esses recursos
serão investidos na vida da
população”, ressaltou Amaral.

Vale destacar que a medida
está sendo aplicada também
aos moradores da
comunidade de Jabequera,
que foi recentemente
reconhecida como área
pertencente ao município de
São Francisco do Conde.

A Prefeitura Municipal de
São Francisco do Conde
salienta ainda aos
contribuintes que estes
estejam atentos ao prazo de
adesão ao REFIS, para que os
mesmos não venham a sofrer
cobranças judiciais.

ASCOM / PMSFC
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Rua 21 de Abril - Centro
Fone: (71) 3601-1386
 Candeias-Bahia

Há 29 Anos ajudando o Nosso
Comércio a Crescer

ANTENA LIGADA
Rildo Anselmo

rildo.anselmo@hotmail.com

CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE CANDEIAS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Por Uedson S. Reis

Uedson Reis é Professor na
Universidade Salvador
Bacharel em Sistemas de
Informação
Mestre em Modelagem
Computacional

Shopping Center
O projeto de loteamento do terreno pertencente à ex-
Companhia de Carbonos Coloidais CCC, prevê uma área
destinada à construção de um Shopping Center em Candeias.
Segundo Ivan Santana Palma, proprietário da IP Imóveis e
responsável pela comercialização da área,  existe um grupo de
empresários interessados em investir neste segmento no
município. Santana informa que o início da venda dos lotes
depende da legalização da documentação e da resolução de
alguns entraves burocráticos junto ao Executivo Municipal.

Heringer
Está em fase bastante adiantada a construção da fábrica de
Fertilizantes Heringer, que está sendo erguida no distrito
industrial de Candeias, às margens da BR 324, km 30 a 39. A
Fertilizantes Heringer S.A. é uma das pioneiras na produção,
comercialização e distribuição de fertilizantes no Brasil. Exerce
suas atividades por meio de 11 unidades de produção
estrategicamente localizadas nos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Espírito Santo, Sergipe, Bahia, Goiás e Mato
Grosso. Todas as unidades produzem, comercializam e
distribuem fertilizantes para atender às diferentes culturas
agrícolas brasileiras.

Vaquinha
Alguns acougueiros da Central de Abastecimento de Candeias
fizeram uma vaquinha para reformar as bancadas onde
comercializam carnes verdes. Em média cada acougueiro
contribuiu com R$ 1.100,00. (Hum mil e cem reais). As obras
de reforma incluiram a troca do revestimento cerâmico e na
colocação de pedras de mármores nas bancadas. Diante deste
fato, outros açougueiros se entusiasmaram e pretendem dar
proseguimento a essa iniciativa.

Avanço social
O avanço social que o governo federal diz ter ocorrido no Brasil
nos últimos anos é o recebimento da bolsa família por uma
parcela da população. Esses beneficiários ficam horas no sol
ou na chuva em filas das casas lotéricas para receber R$ 77,00
por filho em idade escolar, alimentando assim o círculo vicioso
da pobreza. Visitando os bairros periféricos e distritos de
Candeias nota-se que esse avanço social não existe. A população
continua vivendo nas mesmas condições precárias de outrora

Anel rodoviário
A população de Candeias aguarda com ansiedade a conclusão
da obra de construção do anel rodoviário do município, iniciada
no ano passado. Com previsão de receber 780 veículos por dia,
o anel rodoviário irá desafogar o tráfego  pesado  de veículos,
que  congestiona diariamente a BA 522 e tem levado muitos
motoristas ao estresse.  A obra é uma parceria entre a Petrobras
e o Governo do Estado da Bahia e terá 12,70 quilômetros de
extensão,  com asfalto de alta resistência. Contará com sete
metros de rolamento e acostamento de dois metros, para cada
lado, ligando a rodovia BA-522 à BR-324.

Taxímetro
Os taxistas de Candeias têm até o dia 31 de março de 2015 para
instalar o taxímetro em seus veículos. Depois da padronização
dos veículos que fazem o serviço de transporte individual de
passageiros, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
deu sequência ao ordenamento dos táxis de Candeias,
instituindo, através do Decreto Nº 58/2014, a instalação e
aferição de taxímetros, além de definir tarifas-padrão para o
serviço. A Bandeira inicial  é de R$ 5,20 (cinco reais e vinte
centavos); O Quilômetro rodado  na bandeira 1 será de R$ 4,10
(quatro reais e dez centavos); O Quilômetro rodado  na bandeira
2 será de- R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos); A Hora parada
será de- R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos) e a
fração - R$ 0,50 (cinquenta centavos).Vale ressaltar que a tarifa
Bandeira 2 somente poderá ser cobrada em domingos e
feriados, em sábados a partir das 14 horas, em qualquer dia da
semana no período das 22 horas às 06 horas do dia seguinte e
para destinos fora do perímetro urbano do município.

Nova rodoviária
A nova estação rodoviária de Salvador deve ser construída às
margens da BR 324, nas imediações do Bairro de Águas Claras.
A intenção é desafogar o trânsito de ônibus interestadual e
intermunicipal nas vias marginais do Iguatemi, trecho de
grande congestionamento de veículos. O projeto prevê ainda a
integração da nova rodoviária a uma estação do trem
metropolitano-METRÔ, assim que a linha seja expandida atè
o bairro de Cajazeiras. Os baianos devem ficar sossegados, pois
as obras do Metrô de Salvador parecem não ter fim e levará
anos para serem concluídas.

Controle social da Imprensa
A liberdade de expressão corre  risco no Brasil. O governo do
PT articula a implantação do Controle Social da Imprensa.
Existem alas do partido dos trabalhadores que não gostam de
receber críticas e, portanto, cogitam esse controle. Alguns
jornalistas sinalizam para a volta da censura. A polêmica está
formada e, se realmente essa ideia for adiante, o Brasil entrará
em retrocesso: “LIBERDADE! LIBERDADE, ABRE AS ASAS
SOBRE MIM”!

Audiências Públicas discutem o PDDM de Candeias em 2015
Para discutir a instituição do
Plano Diretor de
Desenvolvimento Municipal
de Candeias (PDDM), três
audiências públicas serão
realizadas para permitir a
participação e contribuição
popular. A primeira audiência
foi realizada no último dia 14
de janeiro na Câmara de
Vereadores. Os eventos são
realizados pela Prefeitura de
Candeias, através das
Secretarias Municipais de
Habitação e de Planejamento
e Desenvolvimento
Municipal, e organizados pelo
Conselho Municipal da

Bebeto acusa Petrobras de querer lotear
contratos para grupos estrangeiros
O deputado federal eleito
Bebeto Galvão (PSB) ficou
estarrecido com a decisão da
Petrobrás de publicar um
edital de licitação para
contratar blocos para a
construção dos equipamentos
da indústria naval no país
através de grupos
estrangeiros, proibindo a
participação de empresas
brasileiras nos serviços.  

Bebeto, que é presidente
do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Pesada e Montagem
Industrial (SINTEPAV) e
secretário-geral da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Construção,
avalia que essa postura
configura um verdadeiro “tiro
no pé” e um espancamento
sem precedentes ao processo
de reconstrução do setor
industrial do Brasil, iniciado
pelo ex-presidente Lula, que
permitiu ao país uma escala de
crescimento, garantindo

possibilidades para a melhora
da indústria nacional, com a
reformulação dos modelos de
contratação, de forma que
garantiu o fortalecimento do
conteúdo nacional.

Galvão denuncia ainda que
“essa medida desastrosa pode
representar a demissão de
cerca de 100 mil
trabalhadores em todo o país
e o início de um caos sócio

econômico gigantesco.” Ele já
iniciou um processo de
mobilização com diversos
sindicatos para protestar
contra a decisão da Petrobras
e, caso a situação não seja
revertida, promover uma
greve da classe trabalhadora
do setor em todo o território
brasileiro. Para se ter uma
ideia, cerca de 300 mil
trabalhadores terceirizados

atuam a serviço da estatal e
deste montante 80 mil
trabalhadores estão na
indústria naval.

Bebeto exige que a
presidente Dilma Rousseff se
retrate com a população,
porque permitiu que a gestora
da Petrobras, Graça Foster,
tenha cometido esse
verdadeiro boicote à
economia nacional. “Isso é um
absurdo sem tamanho. Não
estou reconhecendo em que
Brasil estamos vivendo, que
deveria priorizar política
industrial, que é capaz de
gerar riquezas, bens e serviços
para fortalecer a economia
nacional, mas está
simplesmente a promover um
loteamento do país para
grupos estrangeiros. Não
podemos aceitar isso. Ou o
governo soluciona esse
disparate ou os trabalhadores
vão fazer uma paralisação no
país nas mesmas proporções”,
avisa Bebeto.

Bebeto foi o único deputado eleito pelo PSB da Bahia

Cidade, que tem papel
importante na elaboração e
fiscalização do PDDM.

A lei que instituirá o
PDDM de Candeias vai
estabelecer diretrizes para o
planejamento urbano e
estratégico do município,
além de prever instrumentos
para efetivação da política
urbana municipal. O objetivo
principal do PDDM é o
desenvolvimento do território
do município, destacando o
ordenamento espacial das
suas aglomerações urbanas. O
plano diretor é instrumento de
política urbana e deve garantir

o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da
propriedade.

O artigo 182, § 2º da
Constituição Federal diz que
“a propriedade urbana apenas
cumpre sua função social
quando atende às exigências
fundamentais de ordenação
da cidade expressas no plano
diretor”, e segundo o Estatuto
da Cidade, o plano diretor é
obrigatório para cidades com
mais de 20 mil habitantes.

De acordo com o secretário
de Habitação, Edilson
Almeida, é essencial que toda
a comunidade participe, em

especial, a sociedade civil
organizada. “É importante
que todos os segmentos, seja
empresários, estudantes,
jovens, associações,
sindicatos, participem, porque
essa é uma oportunidade na
qual as pessoas poderão
sugerir, propor e decidir o
futuro da cidade”, disse.

Após a audiência pública
do dia 14 de janeiro, mais duas
serão realizadas: Uma no dia
27 de janeiro, no Colégio
Estadual Polivalente, Rua
José Xavier, bairro Malembá;
e outra no dia 10 de fevereiro,
no Ideal Esporte Clube.

Informatização de Serviços Públicos
O ano de 2014 terminou e mesmo sendo um ano movimentado em várias áreas, a temática
mais relevante foram as eleições de Outubro. Muitos assuntos chaves foram discutidos ao longo
desse período. Porém, senti falta do debate em torno de outros assuntos, mais especificamente
ligados a tecnologia. Como os crimes digitais ou que envolvem plataformas digitais. É notório
que não temos leis específicas para todos os crimes digitais praticados no país e vi poucos
candidatos, sejam a cargo executivo ou legislativo, abordarem o assunto.

Dentro dessa temática e na minha opinião ainda mais importante, cito outro tema, a melhora
dos serviços públicos através do uso da tecnologia. Gostaria de dar apenas um exemplo, o serviço
online: ONDE FUI ROUBADO (http://www.ondefuiroubado.com.br/). Este serviço fornece
informações sobre roubo em várias cidades brasileiras, informações essas passadas pela própria
população. A ideia é gerar uma grande quantidade de dados estatísticos úteis para o combate
ao crime como, onde há mais roubos, quais produtos são mais roubados  etc. As primeiras
coisas que pensei quando vi esse serviço foram: Por que algum de nossos governantes não pensou
nisso antes? Por que isso não está integrado com a polícia? Ou ainda, por que a distribuição de
policiais não é feita com base nessas informações?

É claro que sei que polícia também deve ter sua fonte de dados sobre os crimes cometidos na
cidade, mas o uso de uma tecnologia como essa aumenta muito a chance de acerto, pois é
atualizado com muita praticidade pelo usuário, que pode fazê-lo de casa. Infelizmente nem
todo mundo faz o Boletim de Ocorrência quando é roubado, pois é muito burocrático e demorado.
Mesmo as formas de fazê-lo online não têm a mesma facilidade de uso que este site citado.

Como mencionei, este é só um exemplo, tenho certeza de que se você, leitor, parar para
pensar em formas de melhorias de nossos serviços públicos, somente do ponto de vista do uso
da tecnologia vai levantar várias possibilidades (já fiz o teste), então por que eles não fazem?

Ato ecumênico pela Paz celebra
o Dia Mundial da Religião

No último dia 21 de janeiro, às
18 horas, representantes de
diversas tradições religiosas e
espirituais estiveram reunidos
em um ato ecumênico pela Paz.
O objetivo da iniciativa é
celebrar o Dia Mundial da
Religião e de Combate à
Intolerância Religiosa,
promovendo a vivência do
Ecumenismo.
Esiveram presentes no ato,
promovido pela Religião de
Deus, do Cristo e do Espírito
Santo, representantes da Igreja
Presbiteriana, Budismo,
Islamismo, Espiritismo,
Judeus, Federação de Culto
Afro Brasileiro, Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil, Seicho-no-
ie, Baha’í, Messiânica, Igreja
Batista, dentre outros.
Cada representação apresentou
suas contribuições na busca de
soluções para os desafios
humanos e sociais, enfatizando
o papel da Religião e dos demais
segmentos da sociedade nessa
construção solidária.
No momento principal da
programação, foi formada uma

Corrente Ecumênica de Preces
em prol da Paz, verdadeira
convocação para o fim da
intolerância e para a
consolidação de uma cultura de
Solidariedade Universal.

Atuação
A Religião de Deus, do Cristo e
do Espírito Santo, a religião
ecumênica do Brasil e do
mundo, tem sua doutrina
fundamentada no Novo
Mandamento de Jesus —
“Amai-vos como Eu vos amei.
Somente assim podereis ser
reconhecidos como meus
discípulos” (Evangelho,
segundo João, 13:34 e 35) —, a
Lei de Fraternidade Universal
e do Amor Solidário Divino.

Por meio de sua mensagem
de Paz e de Caridade Completa,
a Religião do Novo
Mandamento de Jesus prega o
Ecumenismo Irrestrito, na
busca da vivência da Paz, da
Fraternidade e do respeito para
a construção de uma sociedade
solidária altruística e

ecumênica.

CHOVA OU FAÇA SOL,
SINTA-SE PROTEGIDO PELA

LARAJEIRAS TOLDOS

Toldos de Diversos Tamanhos, Pórticos,
Palcos, Sanitários Químicos, House-Mix,

Camarim,Passarela Torre-Fly,
 Arquibancadas, Fechamentos e Tablados

Rod. BA 522, Km 27 - Candeias-Bahia
Fones: (71) 3605-0009 / 9233-4306 / 8137-5847
Em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual

Site: www.laranjeirastoldos.com.br

Aqui você encontra
para Locação
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Locação de Ônibus de Vans para Excursões, Turismo e Empresas.
Toda estrutura que Você precisa, com a pontualidade que você Merece

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

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

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Cobrimos Qualquer Oferta
Escritório: BA 522, Em Frente ao SAMU

Fones: (71) 3601-2620 / 6911 - Candeias-Ba.

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TINTAS,
TUBOS & CONEXÕES, AZULEJOS E

REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Tel. (71) 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: (71) 3601-3110

Candeias-bahia

Georgem Luiz Moreira da Silva
                             CRC - 15210 - BA

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

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL,
FISCAL E PESSOAL

VENHA CONHECER

Os Melhores Preços da Cidade

*BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
*ÓLEOS LUBRIFICANTES *FARÓIS
*PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Vergueiro de Carvalho

Convênio PETROBRAS

ORTODONTIA & IMPLANTES
Rua do Cajueiro, nº 121 - Centro
Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Bahia

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
Qualidade & Profissionalismo
DIVIDIMOS EM ATÉ 10 VEZES NOS CARTÕES VISA E MASTER

Curso Teórico para a Primeira Habilitação
Cursos Práticos: Carros e Motos, com Instrutores Credenciados pelo DETRAN

Agora em Candeias: MUDANÇA DE CATEGORIA PARA CLASSE “D”

Matriz = Candeias: Largo do Triângulo, 16 - 1º Andar - Fone: (71) 3601-5666
Filial = Simões Filho - Praça das Bandeiras, 171 - 1º Andar - Fone: (71) 3298-4400

SC TRANSPORTES

Grupo Sílvio Correia

Aqui Você encontra para Locação:

CAMINHÕES MUNCK
RETROESCAVADEIRA
CAMINHÕES TANQUE

GUINDASTES
E PRANCHAS

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

AS MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS

VENHA CONHECER A NOVA COLEÇÃO PRIMAVERA/VERÃO

Rua Treze de Maio, nº 20 - Centro - Fone: (71) 3601-3613 - Candeias-Bahia

Aceitamos todos os
Cartões de Crédito

Tudo em até 10 Vezes
Pelo Nosso Crediário

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS

Bebidas, Secos & Melhados e Gêneros Alimentícios em Geral

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

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

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

Motores & Bombas - Alinhamento e Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS

MARCAS DE VEÍCULOS

PROCESSO SELETIVO 2015

 Curso de Pedagogia de 2a. a 5a. Feira


