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VENDO APARTAMENTO EM FEIRA DE SANTANA

Residencial Canto do Sol / Canto da Lua
Rua Itacambi / Bairo Mochila / Centro
Três quartos, uma suíte, uma vaga de garagem;
Condomínio fechado com porteiro 24 horas;
Piscina, quadra poliesportiva, salão de festas,
áreas comuns amplas e ajardinadas, varanda,
área de serviço, quarto e banheiro de empregada.

Fones: (71) 3451-2008 / 9987-0460 9946-5948 / 9959-4648 / 9158-0785

Abdias Alves

São Francisco do Conde terá

Autódromo Internacional

Prefeito
Sargento
Francisco faz
mudança no
secretariado

O prefeito Sargento Francis-
co empossou novos secretá-
rios e subsecretários no últi-
mo dia 6 de março, fazendo
assim mais uma tímida re-
forma na sua administração.

As mudanças foram a
transferência de José do Pa-
trocínio Lessa, da Secretaria
de Infraestrutura e Obras
para o Planejamento e De-
senvolvimento Urbano;
Rosineide Conceição, para a
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social
em lugar de Janemárcia
Nunes, que passou para a
subsecretaria; Joselene
Cardim, para a Secretaria de
Infraestrutura e Obras; José
Henrique Sobral para a
Subsecretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento
Urbano; David Muniz para
Subsecretaria de Trânsito e
Transportes; Rosângela
Salomão para a
Subsecretaria de Meio Am-
biente e Dorival Júnior para
a Subsecretaria de Finanças.

Sessão Especial na Câmara de Candeias
discutiu os desafios e direitos da mulher

As mulheres lotaram o auditório da Câmara Munici-
pal na sessão em homenagem ao seu dia

A Câmara Municipal de
Candeias realizou uma sessão
especial na manhã do último
dia 10, para lembrar o Dia
Internacional da Mulher que
é comemorado em todo o
mundo no dia 8 de março.

Na sessão especial foram
proferidas palestras com
temas de autoestima e direitos
da mulher. Discutiu-se, por
exemplo, que a mulher não é
apenas um símbolo de beleza,
mas o conjunto mais precioso
de sentimentos e habilidades
humanas.

A professora e doutoranda
em Ciências Sociais da Ufba,
Zilmar Averita, lembrou que

muitas conquistas ainda estão
para ser alcançadas.
“Conquistamos o direito ao

voto, ao poder, à educação, ao
trabalho remunerado, à
sindicalização, à licença-

A sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher foi conduzida pela
vereadora Lucimeire Magalhães, que dividiu a bancada com as vereadoras

Marivalda Silva, Rosana de Bobó e Rita Loira.

maternidade, à creche, aos
métodos anticonceptivos
atuais, mas tudo isso ainda é
pouco para a equiparação com
o gênero masculino porque
ainda somos maioria na
população, mas minoria no
poder, exploradas no trabalho
doméstico, nas obrigações
com os filhos e ainda os
homens são os preferidos para
ocupar os melhores cargos e
salários no mercado de
trabalho,” pontuou a
educadora.

Apenas uma vereadora não
compareceu à sessão especial
em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher.

BAs 522 e 523
continuam em
estado precário

Duas das mais importantes
rodovias da R MS, as BAs 522
e 523, que ligam os municípios
de Madre de Deus, São
Francisco do Conde e
Candeias à BR 324 e,
consequentemente a
Salvador, continuam sem
receber uma manutenção
adequada do Estado.    Pag.3

10ª CIPM tem

novo Comando

A cerimônia de troca de co-
mando da 10ª Companhia In-
dependente da Polícia Militar
(10ª CIPM) foi realizada no
último dia 6 de março, na Base
Operacional Cipe Polo do dis-
trito de Caroba.

O Major PM Moisés Brito,
que comandou a10ª CIPM,
por seis anos, passou o co-
mando para o Major PM
Eduardo Almeida Cunha.

Nova diretoria da
UPB toma posse

Em cerimônia realizada no úl-
timo dia 4 de março, a prefeita
do município de Cardeal da
Silva, Maria Quitéria, e mais 16
outros prefeitos baianos, to-
maram posse e formam a nova
diretoria da União dos Muni-
cípios da Bahia (UPB).

Na oportunidade, também
foram empossados os 44
membros do Conselho Consul-
tivo da entidade.

A 1ª fase das obras
do Autódromo Internacional
da Bahia  começou no último

A presidente da Federação Baiana de Automobilismo, Selma Morais, mostra às
autoridades a planta do novo autódromo que será construído em São F. do Conde

Esporte A Bahia poderá sediar as principais provas do automobilismo mundial no autódromo de SFC

dia 17 de março, quando o
prefeito de São Francisco do
Conde, Evandro Almeida, o

secretário de Esporte,
Emprego e Renda da Bahia,
Álvaro Gomes, a presidente da

Federação Baiana de
Automobilismo, Selma
Moraes, e outras autoridades
visitaram o canteiro de obras
para dar início, oficialmente,
aos serviços de construção das
primeiras pistas que
comporão o complexo
esportivo.

O novo circuito fica
localizado às margens da BA
552, na localidade de Dom
João, em São Francisco do
Conde, em uma área de mais
de 8oo mil metros quadrados.
Nessa primeira etapa, a pista
terá 1.246 metros de
comprimento por 10m de
largura. Depois de pronto, o
autódromo terá boxes,
arquibancadas, guarita e torre
de cronômetro. Com isso, a
previsão é de que o local
atenda às exigências da
Federação Internacional de
Automobilismo (FIA).

Nos dias 1º, 2 e 3 de maio
acontecerá o primeiro evento
no autódromo.

O prefeito Evandro
Almeida disse que,
“Esse é um dia de
grande alegria para
todos nós, pois
esse grande com-
plexo será a chave
para o desenvolvi-
mento de nossa
cidade”

Fotos: Derivaldo Sales

O Dia Internacional da Mulher é
lembrado pela Sedas, com palestras

Com o tema “A mulher e o
sistema de garantia de
direitos”, a Secretaria de
Desenvolvimento e
Assistência Social, promoveu
no último dia 11 de março,
uma série de palestras para
marcar o Dia Internacional da
Mulher.

O evento serviu para tirar
dúvidas, desmistificar
diferenças de gênero,
encorajar mulheres a se
posicionarem contra o
preconceito de gênero e racial,
rejeitar estereótipos e

incentivar mulheres a
denunciarem seus agressores.

Coordenada pela
secretária Rosineide Silva, da
SEDAS, o encontro teve a
participação da delegada
titular da Delegacia Especial
de Atendimento à Mulher
(Deam) de Candeias, Iola
Nolasco, dos psicólogos
Vladimir Nascimento, do
Centro Pop, e Rodrigo
Santana, do NAM, e do
advogado Daniel Dantas.

Os psicólogos Vladimir e
Rodrigo falaram sobre
lutas, conquistas, violência
psicológica e auto estima.
Já o advogado Daniel
Dantas esclareceu dúvidas
jurídicas e a delegada Iola
Nolasco falou sobre a
importância da aplicação
da lei Maria da Penha, que
tem ajudado as mulheres.

Secretária Rosineide Silva

fala do dia a dia da Mulher
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