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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Rui Costa é diplomado para segundo

mandato como governador
Fonte: SECOM/BAHIA / Foto: Fernando Vivas / GOVBA

O governador Rui Costa, re-
conduzido ao cargo no plei-
to 2018, foi diplomado pelo
Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia (TRE-BA) em ceri-
mônia realizada na Sala
Principal do Teatro Castro
Alves (TCA), em Salvador,
no último dia 17 de dezem-
bro. A entrega do diploma
representa a oficialização do
resultado da eleição e garan-
te o direito ao governador de
assumir o segundo manda-
to. 

O vice-governador do Es-
tado, João Leão, também re-
cebeu o diploma assinado
pelo presidente do TRE-BA,
desembargador José Edival-
do Rocha Rotondano. O
novo mandato começa em 1º
de janeiro de 2019 e segue
até 31 de dezembro de 2022.

Na ocasião, Rui destacou
que inciará o “segundo man-
dato com o mês de janeiro
carregado de inaugurações e
de início de obras. Vamos
inaugurar, por exemplo, o
novo Aeroporto de Vitória da
Conquista, que é uma obra
sonhada por toda a região.
Vamos iniciar a obra do novo
[Hospital] Clériston Andra-
de, que também é esperada
há muitos anos pela popula-
ção de Feira de Santana”. 

O governador acrescen-
tou ainda que a capital baia-

Ao lado da esposa Aline Peixoto e das filhas Marina e Malu, o governador Rui Costa recebeu o Diploma assi-
nado pelo presidente do TRE, desembargador José Edvaldo Rocha Rotondano

na terá “mais 5 quilômetros
do metrô, além das obras do

VLT, que vão ligar Salvador
a Simões Filho. Portanto, o

ano será iniciado com mui-
tas entregas e ações positi-

vas. Vamos seguir traba-
lhando”.

LBV entrega cestas de alimentos para
famílias atendidas em Lauro de Freitas

No último dia 17 de dezembro,
a Legião da Boa Vontade
(LBV) realizou uma cerimônia
para entregar cestas de ali-
mentos as centenas de famíli-
as atendidas, por meio do
Centro Comunitário de Assis-
tência Social da LBV, localiza-
do em Itinga/ Lauro de Frei-
tas.

Na ocasião, as crianças, as
mães e os idosos atendidos fi-
zeram apresentações cultu-
rais, marcando um momento
de muita alegria e emoção
para às famílias beneficiadas,
já que todas aguardam com
muita expectativa, pois, para
elas, é a garantia de um Natal
digno e feliz.

Todos os anos, centenas de famílias atendidas pelo
Centro Comunitário de Assistência Social da LBV,
recebem as cestas básicas que são doadas por volun-
tários e empresas parceiras da Instituição

Colaboradores da Ford alegram o
Natal de cerca de 2.500 crianças

Voluntários da Ford entregam sacolinhas e Natal a
crianças do Centro Municipal de Educação Infantil
São Francisco de Assis, em Dias D’ávila

Voluntários da Ford que traba-
lham nas unidades de São Ber-
nardo do Campo, Tatuí e Tau-
baté, em São Paulo, em Cama-
çari, na Bahia, e na fábrica da
Troller em Horizonte, no Cea-
rá, mobilizaram-se para tornar
mais feliz o Natal de cerca de
2.500 crianças, de 13 institui-
ções. Organizadas pelos Comi-
tês de Cidadania de cada uma
das unidades, as campanhas de
solidariedade contaram com a
adesão de inúmeros voluntári-
os, que doaram presentes e de-
dicaram seu tempo para bene-
ficiar crianças atendidas por
creches, casa de apoio a crian-
ças com câncer ou moradoras
de áreas de vulnerabilidade so-

cial.

O jornal O Candeeiro já
está iluminando também
na web. Mantendo sua
luz acesa, o periódico
mais lido da região me-
tropolitana e recôncavo
baiano está disponível na
rede mundial de compu-
tadores, para ser acessa-
do em qualquer lugar do
mundo, a um click de dis-
tância.

Mantendo a fidelida-
de com a verdade e a éti-
ca, O Candeeiro migrou
para a Internet, antena-
do com a tecnologia e se
aproximando cada vez
mais de seu público. Na-
vegue nessa nova experi-
ência, com a confiança de
quem tem mais de uma
dezena de anos  notician-
do, comentando e divul-
gando o que acontece de
importante no mundo da
política e da sociedade,
trazendo pontos de vista
sobre a conjuntura e re-
flexões sobre a vida.

Preservando os velhos
parceiros e inovando em
seu formato, O Candeeiro

se consolida entre os
meios de comunicação
mais  respeitados da
Bahia. Antes de acreditar
em fakenews, leia o Can-

deeiro e fique a par da re-
alidade.

O Candeeiro
está na web!

Acesse:

jornalocandeeiro.com.br
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BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO!

A Diretoria do Sindicato dos Servidores do Município de
Candeias e a sua Equipe Jurídica, deseja aos seus filiados, a

todos os funcionários municipais e
 à população de Candeias, um Feliz Natal e um Ano de 2019

cheio de Paz, Amor, Prosperidades
 e muitas realizações!

JUSCELINO SANTOS
Presidente

Câmara tem nova Mesa Diretora

Arnaldo, Fernando Lucimeire e Valdir vão adminis-
trar a Câmara de Vereadores nos próximos 2 anos

Numa jogada de mestre, que
surprendeu a todos, os verea-
dores de oposição elegeram
Lucimeire Magalhães para a
presidência da Câmara Muni-
cipal de Candeias.

A nova presidenteda Câ-
mara, Lucimeire magalhães,
vai administrar um orçamen-
to que ultrapassa a casa de 1
milhão e duzentos mil reais,
maior do que uma grande par-
cela dos municípios baianos.
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VLADIMIR NASCIMENTOJOSÉ DE PAIVA NETTO

Ditaduras da moda

“Em minha calça está grudado um nome / Que
não é meu de batismo ou de cartório / Um
nome... estranho / Meu blusão traz lembrete
de bebida / Que jamais pus na boca, nessa
vida, / Em minha camiseta, a marca de cigarro
/ Que não fumo, até hoje não fumei (…)”.
Assim se inicia o poema “Eu, Etiqueta”, do
extraordinário poeta Carlos Drummond de

Andrade; destacando as angústias torturantes do ser humano
que se dispõe a vivenciar uma infindável busca pelo prestígio.

Muitas vezes o indivíduo age por impulso, sem atentar para
a realização dos seus atos e das agravantes consequências. Por
exemplo: não é raro um indivíduo se esforçar para comprar
uma roupa de grife, inventada por algum estilista de plantão,
cujo valor daria para comprar talvez umas dez peças do mesmo
modelo, de outra marca. Isso significa que pagam caro para
fazer propaganda de determinada empresa do ramo,
acreditando que vai fazer parte de um grupo seleto, e no final
das contas, depois de tantos esforços, quase ninguém percebe
aquela minúscula marca apregoada na tão desejada peça de
roupa – comum e igual a todas as outras.

Todas essas insinuações são jogadas de marketing
infiltradas nas entrelinhas da ditatura da moda, cujo maior
objetivo é desfocar atenção que é realmente necessário para o
que é supérfluo. E Drummond sabiamente antecipou, através
do título do poema, que em breve seremos identificados não
mais pelo nosso nome de nascimento, e sim pela etiqueta que
usamos. Nossa identidade será moldada fidedignamente pelo
que a moda atual ditar, mesmo se aquele modelo de roupa
sugerido for totalmente oposto ao nosso gosto pessoal.

Mas, até quando iremos mascarar nossa realidade através
dos artifícios que compramos e usamos? Por que precisamos
nos sentir aceitos pelos outros, mas não consigo mesmo? Por
que vivemos mais a vida alheia do que a nossa? Por que ser
refém das rédeas capitalistas como cordeiros ao matadouro,
sem resistir? Por que optamos ficar mais pobres (quando
compramos, mesmo sem condições), para enriquecer os mais
ricos e poderosos?

Lamentavelmente, todas essas grotescas e covardes
apelações da moda, inventada e mantida por meia dúzia de
empresários ardilosos e malandros, atingem as esferas
econômicas mais pobres da população. Geralmente, os mais
ricos evitam usar roupas de grifes, a fim de não serem visados
por bandidos e, consequentemente, perderem seus bens. Mas,
paradoxalmente, aqueles que fazem parte de um estrato social
menos favorecido labutam para adquirir um vestuário ditado
pela moda, nem que seja por meio da pirataria/falsificação,
ostentando um poder econômico que não tem, mas se
esforçando a todo custo para se sentirem “visíveis”.
Impressionante como caímos facilmente nas manipulações
midiáticas e modistas, esquecendo que devemos usar aquilo
que podemos e queremos comprar, e deixando-nos guiar por
modismos que destorcem totalmente quem somos. Lembremos
que, quanto a isso, Drummond já nos preveniu: somos seres
humanos, não uma etiqueta.

Vladimir de Souza Nascimento é Psicólogo, mestre em
Psicologia (UFBA), autor do livro DIFERENÇAS e
Palestrante. CRP-03/4531 / WhatsApp: 71 98809-3157

Levantamento da Organização Mundial da
Saúde (OMS) demonstra que, em todo o
planeta, 20% das crianças e dos
adolescentes apresentam sintomas de
depressão, como irritabilidade ou apatia
e desânimo. Os dados referentes ao Brasil
sugerem que esse tipo de distúrbio se faz
presente entre 8% e 12% da população

infantojuvenil.
É um número preocupante. Saber lidar com essa

problemática, que jamais esteve restrita a adultos e
idosos, é providência urgente para pais e educadores.

O programa Educação em Debate, da Boa Vontade TV
(Oi TV — Canal 212 — e Net Brasil/Claro TV — Canais
196 e 696), que discute os principais assuntos da
educação pela ótica da Espiritualidade Ecumênica,
entrevistou o dr. Gustavo Lima, psiquiatra da Infância e
da Adolescência, que nos aponta algumas causas da
depressão nas fases iniciais da vida e como notá-las:
“Primeira coisa — uma investigação clínica
pormenorizada. Segunda coisa — é muito importante
lembrar que os transtornos afetivos na infância e na
adolescência são de causa multifatorial, ou seja, diversos
fatores podem causar a depressão: genéticos,
ambientais, entre outros. Entretanto, na nossa prática
clínica, o que aumenta muito a chance de uma criança
ficar deprimida são os ambientes familiar e escolar
desfavoráveis”.

Diferença comportamental
O que dificulta, de certa maneira, pais e educadores

perceberem que o filho ou o educando está deprimido é
o comportamento dessa patologia entre as faixas etárias:
“Diferentemente dos adultos, as crianças não ficam
deprimidas o tempo inteiro. Às vezes, os pais deixam de
levar o filho para uma avaliação porque em algum
momento do dia ele se divertiu. E isso não significa que
não esteja deprimido”, esclareceu o especialista.

E alertou ainda: “É preciso, também, muito cuidado
com os sintomas de ideação de morte, quando vêm à
mente ideias suicidas. Quando você está diante de uma
criança deprimida com esses sintomas, é muito
importante uma avaliação médica e um tratamento com
psicólogo. Em alguns casos, dependendo da gravidade,
recorrer a tratamento farmacológico”.

Prevenção
Para o dr. Gustavo Lima — que é membro do Programa

de Atendimento a Transtornos Afetivos do Serviço de
Psiquiatria da Infância e Adolescência, do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP —, existem algumas atitudes que podem
ajudar a prevenir a depressão nas crianças: “Além de um

acompanhamento pediátrico, cuidar das horas de sono
e da alimentação, um ambiente familiar estruturado é
fundamental. Outra coisa importante é uma escola que
favoreça o desenvolvimento da criança, que consiga
identificar as reais potencialidades dela. Então, saúde,
bem-estar, ambientes familiar e escolar favoráveis,
prestar atenção também em questões genéticas
contribuem, e muito, para se prevenir a depressão
infantil”.

Atentemos, pois, às elucidativas recomendações do dr.
Gustavo Lima. E não descuidemos de proporcionar aos
pequenos e aos jovens um espaço sadio, enriquecido por
uma Espiritualidade Ecumênica orientada pelos
melhores princípios éticos. Desde cedo, devemos ter
consciência de que a prece, a meditação, a confiança em
Deus ou nas forças da Natureza são eficientes recursos
ao equilíbrio bio-psíquico-espiritual.

Depressão infantil

À procura de equilíbrio
Agora, mais do que nunca, torna-se imprescindível a
vivência do Amor Solidário Divino, porque ele é o único
capaz de afastar da Terra as trevas do crime, da miséria e
da dor quando compreendido e desempenhado — em
todo o seu poder compassivo, justo e, portanto, eficaz —
, não somente pela Religião, mas também pela Política,
pela Ciência, pela Economia, pela Arte, pelo Esporte,
pelos relacionamentos internacionais, pelo trabalhador
mais simples e pelo mais projetado homem público.

Na verdade, o ser humano, sabendo ou não, procura
instintivamente o equilíbrio, que só pode advir do
exercício da Fraternidade, a grande esquecida — como
lamentava Dom Bosco (1815-1888) — da trilogia da
Revolução Francesa (Liberté, Égalité, Fraternité), tanto
que sua posição é a final do lema reformista, quando
deveria ocupar a vanguarda deste. Por isso deu no que
deu, com tanta gente guilhotinada. (...)

Não foi sem motivo que o notável escritor Victor Hugo
(1802-1885) declarou: “Sem Fraternidade não pode
haver Paz”.

Só se constrói a Paz com tolerância
O inspirado vate francês está corretíssimo. Portanto,

não abdiquemos das medidas práticas para a edificação
dessa nova e fraterna sociedade, pois, como revela o
Espírito dr. Bezerra de Menezes (1831-1900), pela
psicografia de Chico Periotto: “A Paz, a tão desejada Paz,
é o sonho de todos, do Mundo Espiritual e da Terra.
Apenas se constrói a Paz com tolerância. É impossível
acreditarmos que o caminho da guerra, do ódio e da
violência possa gerar Paz verdadeira. Mas o mundo
trilha caminhos inesperados. Logo, é realmente
importante exercitarmos o caminho do Ecumenismo e
da confraternização entre os países”.

José de Paiva Netto, jornalista, escritor e radialista.
Presidente da Legião da Boa Vontade - LBV
paivanetto@lbv.org.br / www.boavontade.com

Leão admite que o deputado
Cacá Leão poderá ser candidato
a prefeito de Salvador

O vice-governador João Leão recebeu um grupo de
jornalistas em sua resiência para um almoço

O vice-governador João Leão,
presidente estadual do parti-
do Progressista, não descarta
a possibilidade do deputado
federal Cacá Leão ser candida-
to a prefeito de Salvador nas
próximas eleições municipais
de 2020. “Essa é uma decisão
que deve ser tomada pelo de-
putado Cacá, se for do interes-
se dele e ele representar a uni-
dade do nosso grupo, com cer-
teza o Progressista terá muita
honra de apresentá-lo como o
nosso candidato”. A declara-
ção foi dada pelo vice-gover-
nador João Leão ao editor de
O Candeeiro, Eduardo Valen-
ça, durante um almoço ofere-
cido no último dia 8 de dezem-
bro por Leão, a um grupo de

jornalistas, em sua residência
em Vilas do Atlântico.

A provável candidatura de
Cacá Leão a prefeito de Salva-
dor, já tinha sido noticiada
pelo site Suburbioonline
numa matéria publicada no
último dia 5 de dezembro. Na
nota, o site afirma que ‘Leão
numa conversa com o BNews’
avaliou que pelo bom trânsito
que possui com todo o grupo
e até mesmo com a
oposição’,”se Cacá lançar seu
nome vai ser difícil combatê-
lo”, teria dito o presidente es-
tadual do Progressista.

Ponte Salvador/Itaparica
Ainda durante o almoço com
os jornalistas, o vice-governa-

dor João Leão falou sobre a
construção da ponte que vai
ligar Salvador à Ilha de Itapa-
rica. De acordo com João
Leão, o projeto já está total-
mente pronto, inclusive com
as licenças ambientais e que as
obras devem ser iniciadas
dentro em breve. O vice-go-

vernador afirmou que o tem-
po de duração da construção
da ponte vai ficar em torno de
quatro anos. Portanto, a tão
sonhada ponte Salvador/Ita-
parica ficará pronta no próxi-
mo governo de Rui Costa,
onde João Leão continua
como Vice.

Paulinho de Nalva é o novo presidente
da Câmara de Madre de Deus

O prefeito de Madre de Deus,
Jeferson Andrade, acumulou
mais uma derrota política no
último dia 15 de dezembro,
quando o seu candidato a pre-
sidente da Câmara Municipal,
Anselmo Duarte, o vereador
com o maior número de man-
datos consecutivos na Bahia,
perdeu a eleição para a presi-
dência do legislativo
madredeusense para o jovem
vereador de primeiro manda-
to, Paulinho de Nalva.

Os analistas políticos da
cidade dizem que a derrota de

O jovem Paulinho de
Nalva venceu o experien-
te Anselmo Duarte

Anselmo pode ser creditada
ao desgaste do prefeito, que
não tem conseguido atender
aos anseios dos vereadores,
nem da população do municí-
pio.

Segundo uma fonte do
Candeeiro, mesmo com o bom
trânsito de Anselmo junto aos
vereadores, a insatisfação dos
edis com o chefe do executivo
fez com que o vereador mais
antigo na Câmara de Madre de
Deus perdesse a eleição para
a presidência.

Dea acordo com o site Ma-
dre Notícias, Paulinho de
Nalva venceu a eleição com
seis votos, enquanto Anselmo
Duarte teve cinco. Votaram
com Paulinho de Nalva, os ve-
readores Val Peças (PSL),
Jodiane Alves (PRB),Joice Fi-
lha de seu Hélio (PRB), Jus-
celino (PPS) e Adenailton
Kikito (PPS). Já com Anselmo
Duarte, votaram os vereado-
res Mardem Lessa
(PCdoB),Cláudia Copque
(PSB), Pastor Melque (PPS) e
Renato Martis (PSB).

O vereador Mardem Lessa, de
Madre de Deus, que está dei-
xando a presidência da Câma-
ra Municipal, aproveitou uma
festa em sua homenagem, or-
ganizada pelos funcionários
da Casa no último dia 12 de
dezembro, para lançar a sua
pré-candidatura a prefeito da
cidade.

Visivelmente emocionado,
o vereador informou que,
“com muita humildade e res-

Mardem lança candidatura a prefeito de Madre de Deus

possamos a partir de agora
construir um projeto e que a
nossa cidade cada dia se tor-
ne mais humana e inclusiva”,
ponderou vereador, que deixa
a presidência da Câmara com
um trabalho elogiado pela co-
munidade.

De acordo com a Assesso-
ria de Comunicação do Parla-
mentar, o evento oficial para
o lançamento da pré-candida-
tura, ainda será marcado.

peito aos demais pré-candida-
tos, inclusive o da oposição,
coloco meu nome para que

Vereador Mardem Lessa

Não houve festa do
Malê do Malembá

O folclórico presiente do blo-
co Malê do Malembá, Rubens,
procurou o nosso jornal para
denunciar que este ano não
houve a tradicional festa do
bloco por falta de apoio da Pre-
feitura. Ele acusou o secretá-
rio de Cultura, Cassio Vinicius,
de boicotar a sua festa, que in-
clusive faz parte do calendário
oficial das festas populares do
municipio. Uma pena!
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SISEMC promove Assembleia Geral com os
profissionais da Educação Municipal de Candeias

O Sindicato dos Servidores
do Município de Candeias
(SISEMC), juntamente com
ASPECAN (Associação dos
Profissionais em Educação
de Candeias) realizou no úl-
timo dia 18 de dezembro,
no auditório da sede do
SITTICAN (Sindicato dos
Trabalhadores na Constru-
ção Civil de Candeias) a dé-
cima Assembleia Geral com
os profissionais da Educa-
ção Municipal de Candeias.
Na pauta, estavam previs-
tas as discussões sobre o
Calendário Alternativo e
Pendências da Campanha
Salarial 2018; os avanços
específicos da categoria e o
que ocorresse.

Com o auditório do SIT-
TICAN totalmente lotado e
com uma lista de presenças
que passou dos 500 associ-
ados, segundo a diretoria
do SISEMC, ficou determi-
nado na Assembleia que a
categoria não aceitava a efe-
tivação do Calendário Alter-
nativo, proposto pela AS-
PECAN, ficando estabeleci-
do que os trabalhadores em
educação vão cumprir o ca-
lendário original, que de-
termina que o ano letivo vai
até o dia 21 de fevereiro,
para cumprir os dias para-
dos provocados pela greve
do meio do ano.

Na oportunidade, o pre-
sidente Juscelino Santos
apresentou o advogado Lu-
cas Castro, que ao lado do
advogado Jerônimo Mes-
quita, prestam assessoria
jurídica ao SISEMC, e
anunciou que a partir do
último dia 19 de dezembro,
todas as quartas-feiras, às
14:00hs., haverá prestação
de serviços jurídicos a todos
os associados da entidade.

Com a medida, o presi-
dente do SISEMC, Jusceli-
no Santos, acredita que
como quase todos os filia-
dos têm alguma demanda
jurídica, a asessoria dos ad-
vogados Lucas e Jerônimo,
será de grande valia para os
trabalhadores, que a partir
e agora poderão recorrer
aos profissionais do Direi-
to para resolver os seus pro-
blemas jurídicos, principal-
mente no que diz respeito
aos direitos trabalhistas, já
que muitos funcionários
necessitam de orientalçao
jurídica para buscar o que
lhe é devido.

“Essa é uma medida que,
com certeza, vai beneficiar
os nossos associados” co-
memora o presidente Jus-

celino Santos.

Dezenas de vigilantes associ-
ados da AVIMUCAN (Associ-
ação dos Vigilantes Munici-
pais de Candeias), estiveram
na sessão da Câmara Munici-
pal do último dia 13 de dezem-
bro, para comemorar junto
com os vereadores a aprova-
ção da Lei 016/2018 que cria
a Guarda Civil Municipal de
Candeias.

A grande satisfação dos vi-
gilantes foi que os vereadores

Vigilantes comemoram criação
da Guarda Civil Municipal

Os trabalhadores em Educação de Candeias lotaram o auditório do SITTICAN

O presidente do SISEMC, Juscelino Santos, abriu a Assembleia Geral

Os vigilantes foram para a Câmara Municipal comemorar com os vereadores

aprovaram por unanimidade
o Aditivo que determina que
“os vigilantes aprovados em
concursos público anterior ao
advento desta Lei, serão incor-
porados a Guarda Municipal
de Candeias, para todos os
efeitos legais, quando preen-
chidos os requisitos para ocu-
pação de cargo, submetendo-
se as normas contidas na Lei
Federal nº 13.022/2014, ga-
rantindo-se a progressão da

respectiva carreira e o proce-
dimento de salários por folha
de pagamento própria.

Para o presidente do SISE-
MC, Juscelino Santos, que é
oriundo da classe dos vigilan-
tes, esta é mais uma grande
vitória da categoria. “Estamos
muito felizes com a aprovação
da nova Lei e gostaríamos de
agradecer aos vereadores des-
ta Casa pelo apoio”, comentou
Juscelino.

Dr. Lucas Castro, advogado que assessora o SISEMC ,
compôs a mesa de trabalho ao lado do presidente
Juscelino Santos e Edilene Araújo da ASPECAN

Em seu discurso, o presidente Juscelino Santos
agradeceu a presença dos profissionais em Educação
e disse que o SISEMC vai continuar defendendo os
interesses da categoria

Durante  Assembleia, o Dr. Lucas Castro anunciou
que o SISEMC vai oferecer assessoria jurídica aos
associados, todas as quartas-feiras

Membros da Diretoria e equipe jurídica se confraternizam
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Colaboradores da Ford alegram o
Natal de cerca de 2.500 crianças
Voluntários da Ford que tra-
balham nas unidades de São
Bernardo do Campo, Tatuí e
Taubaté, em São Paulo, em
Camaçari, na Bahia, e na fá-
brica da Troller em Horizon-
te, no Ceará, mobilizaram-se
para tornar mais feliz o Natal
de cerca de 2.500 crianças, de
13 instituições. Organizadas
pelos Comitês de Cidadania de
cada uma das unidades, as
campanhas de solidariedade
contaram com a adesão de
inúmeros voluntários, que
doaram presentes e dedica-
ram seu tempo para benefici-
ar crianças atendidas por cre-
ches, casa de apoio a crianças
com câncer ou moradoras de
áreas de vulnerabilidade soci-
al.

O Comitê de Cidadania da
Ford Credit também arreca-
dou fundos para ajudar a pa-
trocinar uma festa para mais
de 150 famílias em Poá, no in-
terior de São Paulo.  ”A cada
ano conseguimos mobilizar
um número maior de voluntá-
rios para tornar o Natal de
muitas crianças melhor. É
muito gratificante ver o entu-
siasmo e engajamento dos
nossos colaboradores em to-
das as unidades para ajudar a
melhorar a vidas das pessoas
nas comunidades onde esta-
mos presentes”, afirmou Ro-
berta Madke, gerente de Co-
municação Corporativa e Res-
ponsabilidade Social da Ford
América do Sul.

São Bernardo do Campo
Em São Bernardo do Cam-

po, a campanha de apadrinha-
mento de crianças existe há
mais de 20 anos. Neste mês,

os voluntários fizeram as tra-
dicionais sacolinhas de Natal
com roupas, calçados e brin-
quedos. Foram beneficiados
meninos e meninas da Casa
Modelo de Apoio a Crianças
com Câncer e da ONG Sonhar
e Acontecer, localizadas em
São Paulo, e da Instituição
Scaff e da comunidade do
Montanhão, localizadas em
São Bernardo. Também foi

feita a doação de alimentos
para a ONG Filhos da Carida-
de, de Santo André.

Camaçari
Em Camaçari, a campanha

Adote uma Criança foi inicia-
da em 2002 e, até agora, mais
de 15.000 meninos e meninas
de instituições filantrópicas
ganharam  kits de Natal. Nes-
te ano, foram contempladas

820 crianças e jovens de di-
versas entidades: Escola Cre-
che Nossa Senhora do Ampa-
ro, Aldeias Infantis SOS Bra-
sil, Centro Municipal de Edu-
cação Infantil São Francisco
de Assis, Creche Emanuel,
CIEI Areias e Centro Educaci-
onal Santo Antonio (CESA),
localizadas nos municípios de
Camaçari, Dias d’Ávila, Si-
mões Filho e Lauro de Freitas.
“É mágico e emocionante ob-
servar os olhinhos das crian-
ças quando ouvem o Papai
Noel chamar seu nome para
receber o presente. Nosso ob-
jetivo é contribuir com um
pouco do nosso tempo e cari-
nho para ajudar o próximo”,
conta Flávia Neves, ergono-
mista do Complexo Industri-
al Ford Nordeste.

Tatuí, Taubaté e Hori-
zonte

Os voluntários de Tatuí
também estão fazendo a cam-
panha de sacolinhas para pre-
sentear mais de 160 crianças
atendidas pelo programa Saú-
de da Família, coordenado
pelo Posto de Saúde do muni-
cípio. Em Taubaté, um grupo
de amigos, formado por fun-
cionários – atuais e antigos –
da Ford e seus familiares, ar-
recadou doces e brinquedos
para 200 crianças do bairro
São Gonçalo II. Em Horizon-
te, foi realizada uma campa-
nha de cadastro para doação
de medula óssea com o Hemo-
ce (Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Ceará) e ou-
tra para arrecadar itens de hi-
giene para o Instituto do Cân-
cer do Ceará.

Fonte e Foto: Ascom Ford

BAMUSFC é bicampeã no Campeonato
Estadual de Bandas e Fanfarras

No último dia 09, domin-
go, São Francisco do Con-
de amanheceu com uma
excelente notícia: a BA-
MUSFC é, mais uma vez,
bicampeã no Campeonato
Estadual de Bandas e Fan-
farras. A V etapa da final, 
promovida pela Associação
Cultural de Bandas, Fanfar-
ras e Filarmônicas da Bahia
(ACBFFB), aconteceu no
sábado (08), no distrito de

Vila de Abrantes, em Cama-
çari.

Muito emocionado, o
presidente da BAMUSFC,
Idário de Oliveira, desaba-
fou sobre a importância da
conquista. “Não tem preço
essa conquista, para todos
nós que fazemos parte des-
se mundo de bandas e fan-
farras. Só quem faz parte
sabe a determinação e o
empenho de fazer sempre

o melhor. É muito gratifi-
cante, no final, Deus coro-
ar todos nós com este títu-
lo de bicampeões, é mara-
vilhoso!”.

Além da categoria prin-
cipal, que é a Marcial, a
BAMUSFC também foi pre-
miada nas categorias Mor,
Baliza, Regente e Coreográ-
fico. A fanfarra é ligada ao
Instituto Municipal Luiz
Viana Neto – IMLVN, esco-
la da Rede Municipal de
Ensino de São Francisco do
Conde.

 Em reconhecimento a
conquista alcançada, o se-
cretário da Educação, Ma-
rivaldo do Amaral, comen-
tou que “as fanfarras fo-
mentam a cultura popular
e regional e estimulam o
lado social e musical de
nossos estudantes, munin-
do-os de disciplina e dedi-
cação, que refletirão em
uma maior concentração
nos estudos. Parabenizo à
BAMUSFC por mais essa
vitória que tanto orgulho
dá ao povo franciscano”.

FestCRAS
aconteceu no
bairro do
Coroado em SFC

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento Soci-
al e Esportes (SEDESE), por
meio do meio do Centro de
Referência de Assistência So-
cial do bairro do Coroado, em
parceria com a Secretaria de
Direitos, Humanos, Cidadania
e Juventude (SDHCJ), irão re-
alizar no dia 14 de dezembro
(sexta-feira), mais uma edição
do FESTCRAS no bairro do
Coroado. 

A ação tem como finalida-
de além de proporcionar uma
oportunidade de lazer e entre-
tenimento para a comunidade,
incentivar a produção cultural
através da música, dança, po-
esia e descoberta de novos ta-
lentos no município, visando,
sobretudo, a participação da
população, a difusão cultural
e o desenvolvimento da região.

Antes do Fest Cras, que
acontecerá no dia 14, nos dias
11, 12, e 13 de dezembro tam-
bém serão realizadas diversas
oficinas que irão beneficiar os
jovens da localidade que pode-
rão participar das oficinas de
grafite, poesia, dança e conta-
ção de histórias. 

Por Sophia Mídian Por Luana Santos

As comissões de Cultura e da
Reparação da Câmara Mu-
nicipal de Salvador realiza-
ram, em ação conjunta, no
último dia 06 de dezembro,
uma reunião extraordinária
para debater o tema ‘O Fu-
turo da Cultura e a Cultura
do Futuro: O dia 1º de janei-
ro, o que será?’. O debate,
aberto à participação do pú-
blico tem o objetivo de dis-
cutir ações de fortalecimen-
to da cultura afro-brasileira
e periférica para os próxi-
mos quatro anos. A reunião
aconteceu no auditório do
Edifício Bahia Center, pré-
dio anexo da Casa Legislati-
va (Rua Ruy Barbosa – Cen-
tro).

Segundo os organizado-
res, a proposta é a de abrir o
debate com a sociedade e
pensar, junto com os cida-
dãos, com os produtores e
realizadores culturais, quais
as principais pautas para se-

rem encampadas pelas co-
missões, quais os melhores
caminhos estes órgãos de-
vem seguir ao longo da legis-
latura atual, que garantam o
cumprimento das suas fina-
lidades, em concordância
com os anseios da comuni-
dade.

A Comissão de Cultura é
um colegiado de parlamen-
tares, presidido pelo verea-
dor Sílvio Humberto (PSB),
que tem a finalidade de dis-
cutir os rumos culturais da
cidade; de formular propos-
tas do campo da Cultura
para o Executivo; e de fisca-
lizar a atuação do órgão res-
ponsável pela pasta e a ges-
tão dos recursos destinados
para ela. A Comissão da Re-
paração, que é presidida
pelo vereador Moisés Rocha
(PT), tem funções semelhan-
tes, porém voltadas para a
promoção da igualdade raci-
al.

Comissões de Cultura e
Reparação debatem
rumos da Cultura de
Salvador

Por Wellington Oliveira

São Francisco do Conde tem uma grande tradição de
manter várias bandas maciais, a BAMUSFC é mais uma

O Papai Noel fez a alegria da gurizada de Camaçari

Natal é tempo de festa, alegria e paz.

Quero aproveitar a oportunidade para

agradecer a

população de

Candeias, que me

honrou com o seu

voto, dando-me a

oportunidade de

representá-la na

Câmara Municipal.

Quero assegurar que procurarei exercer o

mandato de vereador, com dignidade,

dedicação e muito trabalho, sempre

defendendo os interesses da nossa terra.

Aproveito para desejar a todos um feliz

Natal e um Ano Novo cheio e realizações.

São os votos do vereador

Valdir Cruz

Que o badalar dos Sinos de Natal,
anunciando o
nascimento do
Menino
Jesus, traga para
todos nós no ano
que seinicia, muita
Paz, Amor e
Prosperidade!
Vou continuar na

Câmara de Vereadores honrando os
votos de confiança epositados em mim
e cumprindo o meu papel de defender
os interes do nosso povo.
Feliz Natal e um Ano Novo cheio de
Paz!
É o que deseja a
Vereadora Rosana de Bobó
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No último dia 17 de dezembro,
a Legião da Boa Vontade
(LBV) realizou a cerimônia
para entregar cestas de ali-
mentos as centenas de famíli-
as atendidas, por meio do
Centro Comunitário de Assis-
tência Social da LBV, localiza-
do em Itinga/ Lauro de Frei-
tas.

Na ocasião, as crianças, as
mães e os idosos atendidos fi-
zeram apresentações cultu-
rais. Foi um momento de mui-
ta alegria e emoção para às
famílias beneficiadas, já que
todas aguardam com muita
expectativa, pois, para elas, a
entrega das cestas básicas re-
presenta a garantia de um
Natal digno e feliz.

Durante a solenidade, a
Instituição prestou homena-
gem aos voluntários e empre-
sas parceiras que colaboraram
por meio de doações ou reali-
zando mobilizações para an-
gariar os alimentos utilizados
na composição das cestas de
alimentos.

A iniciativa faz parte a
campanha Natal Permanente
da LBV — Jesus, o Pão Nosso
de cada dia!, realizada tradi-
cionalmente pela Instituição.
Neste ano a meta foi arreca-
dar mil toneladas de alimen-
tos não perecíveis (um milhão

de quilos) e beneficiar 50 mil
famílias atendidas nas cinco
regiões brasileiras pelos pro-
gramas socioassistenciais da
Legião da Boa Vontade e tam-
bém por organizações parcei-
ras.

Na Bahia, serão entregues
4.870 cestas de alimentos. No
estado, além de Lauro de Frei-
tas, serão beneficiados Salva-
dor, Itabuna, Ipirá. No sertão
do São Francisco (Uauá, So-

bradinho, Curaçá e Juazeiro),
as famílias que sofrem com os
efeitos da estiagem receberam
as cestas no período de 03 a
07 de dezembro/18.

Sobre a LBV
A Legião da Boa Vontade é

uma Instituição beneficente e
filantrópica, sem fins econô-
micos e atua nas áreas da as-
sistência social e da educação,
por meio de 82 unidades de

atendimento que contribuem
para o desenvolvimento e a
melhoria da qualidade de vida
de crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos e idosos em si-
tuação de vulnerabilidade ou
risco social. Em 2017, a LBV
prestou mais de 13,5 milhões
de atendimentos e benefícios
às populações em situação de
pobreza.

LBV entrega cestas de alimentos para
famílias atendidas em Lauro de Freitas

Centenas de famílias são beneficiadas pelo projeto Natal Permanente da LBV

Fonte e Foto: Ascom / LBV

Trocar experiências, alinhar
ações para assegurar direitos
e exigir políticas públicas de
qualidade para combater a
violência contra as mulhe-
res, com respeito à diversi-
dade étnica, cultural, racial
e de gênero. Esses são os ob-
jetivos do Seminário ‘Unida-
de, Ampliação, Fortaleci-
mento e Resistência das Re-
des de Enfrentamento à Vi-
olência Contra as Mulheres’,
que acontecerá amanhã ter-
ça-feira (18), das 08h às 18h,
no Centro Cultural da Câma-
ra Municipal de Salvador
(Centro).

O encontro é promovido
pelo Grupo de Trabalho da
Rede de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulhe-
res de Salvador, Rede de
Mulheres Negras, Rede Sa-
patà, Coletivo Lesbibahia,
UNALGBT,  Instituto Búzi-
os, Ouvidoria Cidadã da De-
fensoria Pública da Bahia e
Mahin - Organização de
Mulheres Negras.

Na programação, debates
e intervenções culturais vão
dar voz a mulheres em situ-
ação de violência, que utili-
zam a rede de serviços públi-
cos e militantes de movi-
mentos como o Coletivo de
Mulheres do Calafate, Ginga
Grupo de Mulheres do Su-
búrbio, Movimento de Po-
pulação de Rua, Papo de
Mulher, Projeto Força Femi-
nina, Associação das Profis-
sionais do Sexo da Bahia,

Seminário debate o
enfrentamento à
violência de gênero

Rede Nacional de Feminis-
tas Antiproibicionistas, Cen-
tro de Promoção e Defesa
dos Direitos LGBT da Bahia,
Marcha Mundial de Mulhe-
res e Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher.

Políticas públicas
No período da tarde, se-

rão apresentados documen-
tos como o manifesto ‘Parem
de Nos Matar’, da Rede de
Mulheres Negras; o dossiê
‘Panorama da Violência
Contra as Mulheres: indica-
dores nacionais e estaduais’,
do Observatório da Mulher
Contra a Violência 2017, do
Senado Federal; o Relatório
da Comissão Parlamentar
Mista de Investigação sobre
a Violência Contra a Mulher,
do Senado Federal; e o ma-
nifesto da Rede de Enfren-
tamento à Violência Contra
as Mulheres de Salvador,
entregue aos candidatos a
governador, durante a cam-
panha eleitoral.

Ao final do evento, as re-
des planejam ações conjun-
tas para fortalecer o contro-
le social das políticas para as
mulheres na Bahia e ampli-
ar a participação de grupos
de bairros e de outros muni-
cípios na defesa da qualida-
de dos serviços, e dos orça-
mentos públicos para pro-
gramas de combate à violên-
cia de gênero.

Por Wellington Oliveira

www.jornalocandeeiro.com.brAcesse:

Prefeitura de Candeias abre
oficialmente as comemorações
do “Natal de Encanto”

Na noite do último dia 16 de
dezembro, a Praça Nossa Se-
nhora das Candeias, próxima
ao Santuário Nossa Senhora
das Candeias, recebeu o “Na-
tal de Encanto” e se transfor-
mou no principal espaço pú-
blico para que a população
possa viver o espirito de na-
talino. Casa do Papai Noel,
apresentação de corais de di-
versas cidades, brinquedos
infláveis e guloseimas, fazem
parte do repertório do Natal
de Encanto, promovido pela
Prefeitura de Candeias, que
animará a população até o dia
25 de dezembro.

A abertura do evento ficou
por conta do prefeito, Dr. Pi-
tagoras Ibiapina, que após fa-
lar sobre o verdadeiro Espi-
rito de Natal, entregou as
chaves da Casa ao Papai Noel
para que ele transformasse o
Natal do município no Natal
de Encanto para a população
de todas as idades e convidou
os munícipes a visitar a pra-
ça. “Agradeço a Deus por esse
momento maravilhoso de co-
memorações natalina. Que
todos possam refletir um
pouco sobre o Natal que é o
nascimento de cristo e vê o
que realmente é importante

para suas vidas. Desejo mui-
ta paz e saúde para todos”,
disse o prefeito.

Ao entrar na casa do Pa-
pai Noel às crianças ficaram
encantadas, dava para ver o
brilho nos olhos de cada um
e a vontade de registrar o mo-
mento ao lado do bom velhi-
nho. A Sr.ª Joseane Silva,
moradora da Rua Padre Fei-
jó, mãe de seis filhos também
se encantou ao entrar na casa
e comemorou por poder levar
as suas crianças para tirar
foto com Noel. “Tenho seis
filhos e não tenho condições
de levar eles para o shopping
para tirar foto com Papai
Noel e aqui tive a oportuni-
dade de realizar o desejo de-
les. Ver a felicidade nos olhos
deles para mim não tem pre-
ço. Obrigada Candeias!”, Co-
memorou Joseane.

 Além da casa do Noel, o
coral foi uma atração à parte
que alegrou o público presen-
te. O Coral Univoz abriu as
apresentações dos corais com
canções como Era Uma Vez,
da cantora Kell Smith, e
Trem Bala de Ana Vilela, em
seguida o Coral Asa cantou
sucessos da música brasilei-
ra como A Noite de Meu Bem,

1959, de Dolores Duran.
   Além das apresentações dos
Corais Municipal, Univoz e
Asa, regidos pela professora
Neide Santos e do Ballet co-
mandado pelo professor
Adalto Reis, o município re-
ceberá corais de cidades vizi-
nhas que ajudarão a encan-
tar ainda mais o natal de Can-
deias.

O Natal de Encanto é um
sonho que se transformou em
realidade desde o início da
atual gestão e se concretizou
em dezembro de 2017 com a
aprovação da Lei N. 1075/
2017, que institui o Calendá-
rio Cultural de Festas Popu-
lares, Religiosas, Cívicas e
Comemorativas do Municí-
pio. Para o secretário de cul-
tura, Cassio Vinicius, o Natal
representa Nascimento de
Cristo, amor, esperança, hu-
manidade e solidariedade
para com o próximo, além da
questão religiosa que envol-
ve diferentes religiões e sim-
bologias. “Realizar o Natal é
proporcionar ao povo cande-
ense vivenciar essa magia,
esse momento de encanto e
afetividade, através de dife-
rentes atividades artísticas e
culturais, que foram pensa-
das e planejadas com muito
carinho. Agradeço ao Prefei-
to, Dr. Pitágoras, por sempre
nos apoiar em todas as ações,
a todos os envolvidos, e a
equipe secult, com o auxílio
seduc, que conseguiu desen-
volver com maestria nossos
projetos”, pontuou Cassio.

O evento contou com a
presença do prefeito, Pitago-
ras Ibiapina, dos secretários,
Cassio Vinicius, Cultura; Jo-
elma Aneide, Desenvolvi-
mento e Assistência Social e
Carlos Ibiapina, Indústria e
Comércio.

O Natal de Encanto segue
com programação diária das
17h às 22h até o dia 25 de de-
zembro.

As crianças se encantaram o com o alegre Papai Noel

Fonte e Foto: Ascom / PMC

O Governo Federal está con-
vocando pessoas portadoras
de deficiência e idosos que re-
cebem o BPC (Benefício de
Prestação Continuada) para
realizarem a inscrição ou atu-
alização do Cadastro Único. É
necessário que os beneficiári-
os estejam cadastrados para
manterem o seu benefício so-
cial.

A atualização deve ser fei-
ta até 31 de dezembro. Para
fazer o cadastramento, o res-
ponsável familiar precisa ter
mais de 16 anos e não precisa
ser necessariamente o benefi-
ciário, basta apenas que more
na mesma casa do beneficiá-
rio e que compartilhe as des-
pesas e rendas. Em São Fran-
cisco do Conde, essas pessoas
deverão procurar os Centros
de Referência de Assistência
Social ou a Casa dos Progra-
mas Sociais.

Vale salientar que a falta de
cadastramento ou de atualiza-
ção pode acarretar em proble-
mas no benefício, como blo-
queio ou suspensão do bene-
fício.

Atualização das Informa-
ções

Caso o beneficiário do BPC
já tenha atualizado no último
ano o seu cadastro, é impor-
tante que seja feita uma nova
atualização sempre que hou-
ver alguma mudança na famí-
lia. Qualquer alteração de ren-
da, quantidade de membros
da família ou até mesmo mu-
dança de endereço, precisam
ser comunicadas.

O que é o Benefício de
Prestação Continuada?

O Benefício de Prestação
Continuada (BPC) é um bene-
fício assistencial garantido
pela Constituição Federal de
1988 que garante a transfe-
rência mensal de um salário
mínimo à pessoa idosa com 65
anos ou mais e à pessoa com
deficiência de qualquer idade,
mesmo sem ter contribuído
para a Previdência Social.

Beneficiários do
BPC devem
fazer atualização
cadastral até 31
de dezembro

Meus amigos e irmãos de Candeias, mais

um ano chega ao

fim, e aproveito

para pedir que

Deus, em sua

infinita bondade,

abençoe e encha

de alegria nossos

corações em

todos os dias do ano que vai nascer.

Como vereador desta terra, vou

continuar trabalhando pelo bem estar da

nossa população.

Boas festas e um ano novo de vitórias!

São os votos do Vereador
Pastor Aailton Sales

Que a Alegria e a

Paz do Natal

permaneçam em

todos os lares de

Candeias, da

Bahia, do Brasil e

do Mundo, por

todo o Ano Novo e

Sempre. E que

possamos realizar

os nossos sonhos em 2019.

Como representante do povo de Candeias

na Câmara Municipal, continuarei dedicando

o mandato que o povo me confiou para

trabalhar em benefício da nossa cidade.

Boas Festas e um excelente ano novo

São os votos do Vereador

 Silvio Correia

Boas Festas e Feliz Ano Novo!
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Georgem Moreira da Silva
CRC 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL & PESSOAL

Rua Santo Antônio 1º Aandar / Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Bahia

Estão abertas as inscrições
para o primeiro período de
2019 no Programa Formação
Pela Escola - FPE/FNDE com
o módulo Competências Bási-
cas. Os interessados devem
comparecer à Secretaria da
Educação (SEDUC), localiza-
da na Baixa Fria, até o dia 04
de janeiro para efetivar sua
inscrição.

Uma vez na SEDUC, é ne-
cessário preencher a ficha de
inscrição disponibilizada na
recepção ou na sala da gerên-
cia de Programas e Projetos.
Caso haja dúvida, deve-se pro-
curar por Celivalda Pinto
(Nena) ou Andréa Araújo.
Também é possível obter mais
informações através dos tele-
fones 3651-4621 ou 99247-
4702.

O Formação Pela Escola
(FPE) é um programa de for-

Secretaria da Educação de São Francisco
do Conde abre inscrições para o Programa
Formação Pela Escola - FPE/FNDE

mação continuada, na moda-
lidade à distância, modular,
que tem por objetivo contri-
buir para o fortalecimento da
atuação dos agentes e parcei-
ros envolvidos com a execu-
ção, o monitoramento, a ava-
liação, a prestação de contas
e o controle social dos progra-
mas e ações educacionais fi-
nanciados pelo FNDE.

Destina-se a cidadãos que
exerçam funções de gestão,
execução, monitoramento,
prestação de contas e contro-
le social de recursos orçamen-
tários dos programas e ações
financiados pelo FNDE, como
profissionais de educação da
rede pública de ensino, técni-
cos, gestores públicos estadu-
ais, municipais e escolares,
membros do comitê local do
Plano de Ações Articuladas
(PAR) e dos conselhos de con-

trole social da educação (Con-
selho Municipal de Educação
– CMM; Conselho Escolar –
CE; Conselho de Alimentação
Escolar – CAE; Conselho de
Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb – CACS/
Fundeb) que atuem no seg-
mento da educação básica e
qualquer cidadão que tenha
interesse em conhecer as
ações e os programas do
FNDE.

O FPE viabiliza, a partir do
5° módulo, aproveitando a
carga horária, a possibilidade
do cursista fazer a pós-gradu-
ação em Gestão e Políticas
Públicas da Educação, chan-
celado  por uma faculdade, o
que já vem acontecendo com
os cursistas do município des-
de 2016.

Por Sophia Midian

Regata Centenária de Canoas e o II Festival
de Mariscos de Santo Estevão em SFC

A bela localidade de Santo Es-
tevão, em São Francisco do
Conde, promoveu nos dias 08
e 09 de dezembro, a Regata
Centenária de Canoas e o II
Festival de Mariscos. O II fes-
tival aconteceu na praça prin-
cipal, chamada “Praça da Pon-
ta”. O evento contou com uma
programação diversificada
durante todo o dia.

Foram dois dias onde os
visitantes puderam se delici-

ar com os pratos típicos regi-
onais que foram comercializa-
dos em stands montados no
evento. A segunda edição do
festival contou com shows de
artistas locais, eleição da Rai-
nha do Festival e Regata Cen-
tenária de Canoas.

Essa é uma iniciativa da
Associação Beneficente dos
Moradores de Santo Estevão
(ABEMSE) com o apoio da
Prefeitura de São Francisco do

Conde, através das secretari-
as municipais de Cultura (SE-
CULT), de Turismo (SETUR),
de Serviços, Conservação e
Ordem Pública (SESCOP) e de
Comunicação (SECOM).

Santo Estevão é uma das
belas localidades de São Fran-
cisco do Conde. Está localiza-
do a sudeste da sede do muni-
cípio, numa pequena ponta da
faixa litorânea de São Francis-
co do Conde. A população lo-
cal é formada basicamente por
pescadores e marisqueiros
que extraem do manguezal
vários tipos de moluscos para
comercialização e em maior
escala para a subsistência.

 O evento busca a valoriza-
ção da tradicional Regata de
Canoas, dos produtos e da cul-
tura local. De acordo com o
cenário atual e pensando em
proporcionar lazer e renda
para os moradores de Santo
Estevão, o festival foi realiza-
do como forma de externar a
identidade gastronômica, com
toda riqueza da mesma. 

O II Festival de
Mariscos se transformou em
um espaço democrático e mo-
tivador da cultura e cidadania,
onde pessoas da cidade e re-
gião puderam mostrar seus
trabalhos à comunidade, fa-
miliares e visitantes. Foram
montadas barracas para a co-
mercialização dos pratos da
culinária local e de artesana-
tos produzidos na própria re-
gião. 

Regata Centenária de Ca-
noas

A regata centenária de ca-
noas de Santo Estevão é um
evento tradicional no municí-
pio de São Francisco do Con-
de. O ponto de largada acon-
teceu na Ilha de Bom Jesus
dos Passos (Salvador) e pon-
to de chegada em Santo Este-
vão (São Francisco do Conde).
A regata contou no ano ante-
rior (2017) com cerca de 250
competidores, com mais ou
menos 25 canoas.

Fonte e Foto: SECOM / PMSFC

A Regata de Canoas embeleza ada bahia de todos os santos

Termo de Cooperação Técnica
visa diagnóstico e tratamento da
Tuberculose no sistema prisional

Com o intuito de promover
saúde, cidadania, inclusão so-
cial e melhoria da qualidade
de vida das pessoas privadas
de liberdade, a Secretaria de
Administração Penitenciária e
Ressocialização assinou no
último dia 4 de dezembro, um
Termo de Cooperação Técni-
ca com o Ministério Público
do Estado Da Bahia – MPE/
Ba e a Fundação José Silveira
– FJS.

A celebração do presente
Termo de Cooperação Técni-
ca permitirá a atuação conjun-
ta dos Signatários na realiza-
ção e ampliação das ações de

saúde desenvolvidas em prol
dos internos do sistema peni-
tenciário, garantindo seus di-
reitos fundamentais.

A Fundação José Silveira
(FJS) é uma entidade de aten-
ção à saúde e especializada em
ações para a tuberculose e de-
ficiência em saúde, destinada
ao ensino também ao desen-
volvimento de programas so-
ciais junto a comunidades ca-
rentes, visando a promoção da
cidadania e direitos humanos.

Através da Unidade Móvel
de Controle da Tuberculose os
reeducandos passarão pelo
Teste Rápido Molecular e

Raio-X a fim diagnosticar pos-
síveis casos de tuberculose no
sistema prisional.

De acordo com Dr. João
Carlos Coelho Filho, coorde-
nador científico da FJS, a ins-
tituição é responsável pelo di-
agnóstico de 13% dos casos de
tuberculose que surgem anu-
almente no Estado da Bahia.
A nova abordagem são popu-
lações vulneráveis e a Saúde
Móvel vem patrocinar essa
aproximação do médico espe-
cialista a diagnosticar e tratar
a doença.

A parceria também prevê
a capacitação das equipes de

saúde dos Postos de Saúde,
instalados nas unidades prisi-
onais, na busca de sintomáti-
cos respiratórios entre pesso-
as privadas de liberdade para
que possam ser diagnostica-
dos e tratados.

A Promotora de Justiça e
coordenadora do Centro de
Apoio Operacional de Direitos
Humanos, Márcia Teixeira,
representando a Procuradora
Geral de Justiça do Estado,
afirmou que essas parcerias
encorajam o combate a doen-
ça.

A Seap irá construir uma
agenda de atendimento, con-
siderando as demandas de di-
agnóstico da doença no siste-
ma prisional no estado de
acordo com a disponibilidade
da Unidade Móvel da Funda-

ção José Silveira e outras va-
riáveis como questões de gê-
nero.

Segundo o presidente da
Fundação, Dr. Geraldo Leite,
o Ministério da Saúde divul-
gou pesquisa demonstrando
que o número de casos de tu-
berculose nas pessoas priva-
das de liberdade é 30 vezes
maior do que no resto da po-
pulação brasileira. “Repito o
slogan de nosso querido pro-
fessor Silveira, a doença não
acabou mas estamos unidos
contra ela”, declarou.

Os laudos dos exames de
Raio X, serão entregues, no
prazo máximo de 3 dias úteis,
à equipe de saúde do sistema
privado de liberdade para que
o tratamento seja oferecido ao
interno e para que ele seja

acompanhado até a cura com-
pleta da doença.

O Secretário de Adminis-
tração Penitenciária e Resso-
cialização, Nestor Duarte
Neto, ressaltou que essa foi
uma das mais importantes
ações já realizadas pela pasta.
Segundo ele, a Seap tem uma
vertente importante que é a da
humanização do sistema e da
ressocialização dos internos.

“Mais do que dobramos o
número de vagas prisionais no
Estado da Bahia. Agora preci-
samos intensificar ações como
essa para que esse cidadão te-
nha novas oportunidades e
não volte a rescindir no crime.
Saúde é um direito deles e faz
parte de um sistema humani-
zado”, destacou o secretário.

Acesse: www.jornalocandeeiro.com.br

Fonte: Ascom/Seap

Gostaria
de pedir
ao Menino
Jesus,
neste
Natal e
no Ano
Novo, que
ilumine

todos os lares de Candeias e
que nos dê muitas alegrais
em todos os dias de 2019.
Tenho certeza absoluta que
no Novo Ano realizaremos
todos os nossos sonhos e que
a nossa querida cidade possa
alcansar o desenvolvimento
que nossa população tanto
almeja.
Feliz Natal a todos!
É o que deseja o vereador
Edmilson Amaral - Mica
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RESTAURANTE

O Braseiro
A melhor comida a quilo da região

*Pratos Deliciosos *Massas *Churrascos

*Saladas *Sucos e Sobremesas

Rua Treze de Maio 1º Andar Esquina com a Rua Santo Antônio
Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Bahia

A primeira edição da Ford
Run na fábrica de Camaçari,
na Bahia, realizada no domin-
go (16), contou com a partici-
pação de mais de 450 pesso-
as, entre empregados, famili-
ares, amigos e público em ge-
ral. Os participantes puderam
escolher entre a corrida, com
6 quilômetros de extensão,
que passou por dentro da fá-
brica de motores e pelas áreas
de Qualidade e Montagem Fi-
nal de veículos, e a caminha-
da, um percurso de 3 quilôme-
tros, com trechos nas áreas in-
ternas da Estamparia, Carro-
ceria e Montagem Final de ve-
ículos.  ”Foi uma ótima opor-
tunidade para o público co-
nhecer a fábrica onde são pro-
duzidos EcoSport, Ka e Ka Se-
dan”, diz Cláudia Reichel, di-
retora de Estratégia de Marke-
ting do Produto e uma das or-
ganizadoras do evento. “Os
colaboradores puderam apre-
sentar seu local de trabalho
para a familia e demonstrar o
orgulho que eles têm de tra-
balhar aqui”, completa.
Os primeiros colocados
do público geral na cor-
rida foram:
Masculino

Primeira edição da Ford Run
movimenta mais de 450
participantes na fábrica de Camaçari

Fonte e Foto: Ascom/Ford

Roberto dos Santos Cerquei-
ra – tempo: 00:22:44
Emerson Cavalcante de Cer-
queira – tempo: 00:24:26
Bruno Henrique Cardoso da
Silva – tempo: 00:25:03
Feminino
Irena Cristina Silveira Santos
– tempo: 00:28:42
Ana Clea Lima Cerqueira –
tempo: 00:29:31

Rosane Mendes Silva
D’Andreamatteo – tempo:
00:29:58
Entre os funcionários
Ford, os primeiros colo-
cados na corrida foram:
Masculino
Bruno Henrique Cardoso da
Silva – tempo: 00:25:03
Ivonildo Silva – tempo:
00:25:22

Reginaldo dos Santos – tem-
po: 00:25:48
Feminino
Irena Cristina Silveira Santos
– tempo: 00:28:42
Ana Clea Lima Cerqueira –
tempo: 00:29:31
Nivea Brito da Silva – tempo:
00:38:01

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade

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

No último dia 7 de dezem-
bro, a Escola Arlete Maga-
lhães foi palco do II Brin-
catelier: Brincantes nos
Territórios das Infâncias.
Essa é uma ação da Prefei-
tura, através da Secretaria
Municipal da Educação
(SEDUC), voltada para
professores, coordenado-
res pedagógicos e gestores
da Educação Infantil e En-
sino Fundamental Anos
Iniciais.

“Brincar é condição es-
sencial para a criança em
seu processo de desenvol-
vimento. A infância não
acaba aos seis anos de ida-
de, portanto, nesta versão,
teremos a presença dos
profissionais do Ensino
Fundamental Anos Inici-
ais, além do segmento da
Educação Infantil”, expli-
cou Jainê Ribeiro, uma das
responsáveis pela realiza-
ção do projeto, que tem por
proposta (re)criar espaços-
tempos para pensar o brin-

car livre. “O Brincatelier:
Brincantes nos territórios
das infâncias é uma ação
formativa fundada na cul-
tura das infâncias e dos
brincares. Tem por objeti-
vo proporcionar situações
de vivências de experiênci-
as brincantes”, comple-
mentou.

Nesse sentido, uma rica
programação foi elaborada,
a fim de propiciar essa ex-
periência aos profissionais
que lidam diretamente com
a Educação Infantil e com
os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. “O Brincate-
lier contou com uma con-
ferência de abertura mi-
nistrada pelas professoras
Fabiana Pedreira Gelard,
Vigna Barbosa e Elaine,
além de oficinas brincantes
para as crianças e os pro-
fissionais”, informou Jai-
nê. Segundo ela, “todas es-
tas ações são fundadas nos
territórios dos brincares e
nas infâncias”.

“II Brincatelier:

Brincantes nos Territórios

das Infâncias” será

realizado em São

Francisco do Conde 

Oposição mais uma vez faz a
presidência da Câmara Municipal

Em 2017 foi a mesma coisa.
Na eleição para a presidência
da Câmara Municipal, o pre-
feito eleito apresentou o can-
didato Diego Maia, que apesar
do pedigree de ser filho a ex-
prefeita Maria Maia, perdeu a
eleição para o candidato da
oposição, Fernando Calmon.
Na ocasião, atribuíram a der-
rota à inexperiência de Diego
e ao fato da oposição ter feito
9 vereadores. Pode até ser, e
agora prefeito o que aconte-
ceu?

Agora, numa prova inequí-
voca da incompetência e ina-
bilidade política, o prefeito
Pitagoras mostrou que não
tem traquejo para lidar com os
vereadores e, apesar de ter
como candidato um vereador
tido como bem articulado en-
tre seus Pares, no caso Silvio
Correia, Pitagoras não conse-
guiu ajudar a elegê-lo, pelo
contrário, dizem os analistas
políticos da cidade, o atrapa-
lhou, deixando com que a opo-
sição que tinha apenas cinco
vereadores (Fernando Cal-
mon, Rita Loura, Valdir Cruz,
Arnaldo Araújo e irmão Ger-
son) elegesse a presidente Lu-
cimeire Magalhães.

A eleição
Mais uma vez a eleição

para a presidência da Câmara
Municipal de Candeias, mos-

trou que o objetivo dos verea-
dores não é escolher o melhor
candidato para administrar a
Casa do Povo, e sim, atender
as suas próprias conveniênci-
as.

O que vimos no último dia
17 de dezembro na sessão es-
pecial que elegeu a nova pre-
sidente Lucimeire Magalhães,
foi um jogo de interesses, com
bate-boca, ofensas e nenhum
zelo pelas dezenas de pessoas
que lotaram o auditório da
Câmara.

A vereadora Lucimeire
Magalhães não tem culpa ne-

nhuma da incompetência dos
articuladores políticos. Ela
como qualquer outro vereador
poderia ganhar a eleição. Mé-
ritos pra ela, que como sem-
pre, muito discreta deixou as
coisas acontecerem.

E pelo fato dos opositores
serem mais hábeis, a nova
Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores de Candeias ficou
assim constituída: Presidente,
Lucimeire Magalhães; vice-
presidente Fernando Calmon,
1º secretário, Arnaldo Araújo
e 2º secretário, Valdir Cruz.

Por José Euardo

Os bem articulados vereadores Arnaldo Araújo,
Fernando Calmon e Valdir Cruz, deram um banho de
competência política e elegeram a vereadora
Lucimeire Magalhães para a presidência

Mais de 450 atletas profissionais e amadores da Ford Rum de Camaçari

Por Sophia Mídian
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Venha Conhecer a Quinta da Tradição,
Com Produtos a Preços de Custo

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO

Toda Quinta
Tem Surpresa

Você Não Pode
Perder. Apareça!

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

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda
oferece um serviço exclusivo para as indústrias

do Polo Petroquímico.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br
Ouvidoria - 90908845-9090

Boas Festas e Feliz 2019!

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

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

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

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

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

Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - MASSAS - TINTAS
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONECÇÕES

FERRAGENS EM GERAL

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

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

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

O empresário Wlafredo Barão Melo

Teixeira, um dos homens que mais inves-

te na economia de Candeias e da região,

vem através do jornal O Candeeiro, dese-

jar a toa a população do Município, um

Feliz Natal e um Ano Novo com muita

Paz, Amor e Prosperidade, na expectati-

va de que em 2019, Candeias e seu povo

possam alcansar melhores dias.

Que a Paz do Menino Jesus possa entrar

em todos os lares candeenses, trazendo

harmonia e muitas felicidades!

Salve O ano que se inicia!


