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Site Caminhos do Brasil é lançado no 
mesmo dia do aniversário da Gazeta
Responsável pelo Jornal Gazeta, Portal Gazeta e Tv 
Ala, o jornalista Vanderley Soares parte agora para mais 
um desafio na área de comunicação, o site de turismo 
Caminhos do Brasil.
O site entrou no ar no sábado após a apresentação da 
equipe de TI que formatou o veículo, liderada por Átila 
Levy, Vítor e Ronnald Farias. O site já nasce com pági-
nas das cidades de Alagoinhas, Aramari e Entre Rios, 
uma completa do Ministério do Turismo e atualização 
de Thiago Menezes, estudante de TI.

EDITORIAL

A polêmica criada em torno da tradicional 
Gincana de Alagoinhas Velha, demonstra 
a atração irresistível que os governantes 
nutrem pelos assuntos discutíveis e até 
mesmo alvos de suspeição.  P2

Belmiro Deusdete

O Jornal Gazeta dos Municípios 
comemorou 20 anos de fundação 
no último sábado (25), reunindo, no 
Hotel Absolar, quase 100 pessoas 
entre amigos, leitores, colaboradores 
e anunciantes, além de políticos e 
membros de entidades de classe de 
diversos segmentos sociais, e teve 
como ponto alto a palestra do jorna-
lista itabunense Genildo Lawinsky, 
com muita estrada na comunicação 
da Bahia. A abertura foi feita pela 
cantora Raiza Peruna, que entoou o 
Hino Nacional.

Entre os convidados estavam o bis-
po emérito de Alagoinhas, Dom Jai-
me Mota, de 93 anos, e o bispo atual, 
Dom Paulo Romeu, que o conduziu 
até o local do evento. Devido à sua 
saúde fragilizada, Dom Jaime não 
pôde permanecer no local até o final. 
O padre Freddy Goven, presidente da 
Pastoral do Menor, e também um dos 
homenageados do título Personali-
dade Gazeta, representou os dois.

P4 e 5

Centro de Cultura de 
Alagoinhas recebe Exposição 
Itinerante Navio Negreiro

O Centro de Memória da Bahia (CMB), unidade da 
Fundação Pedro Calmon (FPC), órgão vinculada 
a Secretária de Cultura, fará o lançamento na 
segunda-feira (04), às 19h, da Exposição Itine-
rante Navio Negreiro - Castro Alves e Hansen 
Bahia, no Centro de Cultura de Alagoinhas. A 
exposição tem a curadoria de Ayrson Heráclico, 
e apresenta obras de Hansen Bahia, inspiradas 
pelo poema Navio Negreiro de Castro Alves. A 
exposição que já passou por Salvador e Santo 
Amaro percorrerá mais 10 cidades do estado 
da Bahia. P2

O Conexão Trabalho, iniciativa do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda 
e Esporte (Setre), realizou cerca de 800 atendimentos 
em sua segunda edição, que aconteceu nesta segunda-
-feira (27), no Centro de Cultura em Alagoinhas. P6

Conexão Trabalho realiza cerca de 
800 atendimentos em Alagoinhas

A Gincana das
incoerências e
das encenações

Gazeta comemora 20 anos entre 
leitores, amigos e colaboradores
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Centro de Cultura de 
Alagoinhas recebe Exposição 
Itinerante Navio Negreiro

O Centro de Memória 
da Bahia (CMB), unida-
de da Fundação Pedro 
Calmon (FPC), órgão 
vinculada a Secretária 
de Cultura, fará o lan-
çamento na segunda-
-feira (04), às 19h, da 
Exposição Itinerante 
Navio Negreiro - Castro 
Alves e Hansen Bahia, 
no Centro de Cultura de 
Alagoinhas. A exposição 
tem a curadoria de Ayr-
son Heráclico, e apre-
senta obras de Hansen 
Bahia, inspiradas pelo 
poema Navio Negreiro 
de Castro Alves. A expo-
sição que já passou por 
Salvador e Santo Amaro 
percorrerá mais 10 cida-
des do estado da Bahia.

Em abril de 1868, o 
poeta baiano Castro Al-
ves escreveu um dos 
seus principais poemas 

abolicionista: O navio ne-
greiro. A obra descreve 
imagens de violência contra 
os africanos subjugados de 
escravos e protestava contra 
a desumanidade da condi-
ção escrava, denunciando o 
horror da travessia atlântica 
nos porões dos navios. Em 
1959, o artista alemão, Karl 
Heinz Hansen criou uma sé-
rie de gravuras sobre a obra 
de Castro Alves, intitulada 
‘Caminho das Lágrimas’. 
Nessa obra de Hansen, ele 
apresenta a dor e o flagelo 
dos africanos no Atlântico. 
O artista compadece do so-
frimento negro, com uma 
corporeidade dramática de 
quem enfrentou o holocaus-
to nazista.

Segundo o curador da ex-
posição Ayrson Heráclito, 
o objetivo dessa exposição 
itinerante é relembrar o en-
contro entre dois grandes 

artistas que mesmo vivendo 
épocas distintas, se uniram 
pela dor. “nunca esqueça-
mos o quanto foi, e é, per-
verso e desumano o siste-
ma colonial-escravista. Ver 
Hansen e ler Castro Alves é 
um exercício ético e estético 
absolutamente necessário 
e contemporâneo” afirmou 
Heráclito. Nos dia 07 e 08 
de dezembro pela manhã 
e tarde haverão oficinas 
gratuitas de Xilogravura.

SERVIÇO

Dia e Horário: 04 – 19h – 
Exposição (abertura)
Visitação – 05 a 12 – 9h às 
21h30
Oficina de Xilogravura – 
07 – 9h às 12h e das 14h 
às 17h
Oficina de Xilogravura – 08 
– 9h às 12hh
Quanto: Gratuito
Classificação: Livre

Ed Carlos

A arte da pintura de Paulo Sérgio Leal
Com seus pincéis este 

artista pinta uma Ode a uma 
Alagoinhas de outrora aon-
de prevalecia um tempo 
suspenso em saudades. 
Paulo Sérgio Leal trans-
pões-nos a uma atmosfe-
ra de solidez de leveza e 
verdade pictórica.

Em suas representações 
das velhas Ruínas da Igreja 
Inacabada de Alagoinhas 
Velha, este mestre encon-
trou sua temática pictórica 
maior e mais feliz poetica-
mente falando. Ele traduz 
muito bem toda a imponên-
cia deste belo monumento 
erigido a fé alagoinhense.

Sua pintura da Estação 
São Francisco tem um 
apurado grau de unidade 
plástica e pureza pictórica. 
Ele capta ao tempo uma 
atmosfera de dias felizes 

onde os trens da RFFSA em seu 
vermelho e amarelo esquen-
tam aquela visão da saudade 
plasmada em óleo sobre tela.

Ele representa uma estação 
em seu auge de funcionamento, 
com seus trilhos, tijolinhos à 
vista, transeuntes que convi-
vem num espaço harmonioso 
e belo.

Seus trabalhos Paulo Sérgio 
Leal me remetem a “Estação 
São Lazaré” de Monet. Suas 
composições pictóricas sempre 
em diagonal evoca movimento, 
ação, ecos de um sentimento 
Barroco inconsciente.

Paulo Sérgio Leal é deta-
lhista sem contudo exagerar, 
no momento certo ele deixa 
que a imagem se complete e 
se materialize nos olhos do 
espectador o enchendo de 
prazer e gozo estético.

Outrora o saudoso Aldemá-

rio capturou esta visão desta 
Igreja como me disse ele um 
dia em mais de 150 quadros 
até então ele me parecia ser o 
melhor pintor dos monumentos 
de Alagoinhas, não subesti-
mando a paixão pictórica de 
Antônio Lins por esta terra 
tão representada em sua obra.

Paulo Sérgio Leal surge 
como promessa não de pin-
tor de cenas pitorescas, mas 
sim como um artista da bela 
nostalgia que os velhos tempos 
nos trazem de volta por meio 
de seus pinceis.

Ele é sincero com as belezas 
eternas de nossa cidade. Paulo 
Sérgio Leal partiu das artes 
publicitárias à arte duradora 
que nos toca a emoção e os 
sonhos mostrando-nos em 
sua obra uma Alagoinhas que 
persiste em continuar na nossa 
memória afetiva

Ed Carlos Alves de Santana - Artista Plástico e Mestre em Artes Visuais pela EBA-UFBA

Belmiro Deusdete

EDITORIAL

editorialgazeta@bol.com.br

A Gincana das 
incoerências e 
das encenações

A polêmica criada em tor-
no da tradicional Gincana de 
Alagoinhas Velha, empreen-
dimento que tem a marca do 
ex-jogador de futebol e atual 
fotógrafo Bigú, demonstra a 
atração irresistível que os 
governantes nutrem pelos 
assuntos discutíveis e até 
mesmo alvos de suspeição. 

A injeção de dinheiro pú-
blico em eventos privados, 
mesmo com a destinação de 
recursos para a filantropia, 
não deixa de ser contes-
tável, afinal, são tantos os 
problemas da cidade e as di-
ficuldades da população que 
a atenção governamental bem 
que poderia estar neles con-
centrada, deixando a cargo da 
iniciativa privada a condução 
dos seus próprios assuntos 
e até da sua participação na 
área assistencial. 

Por que dinheiro público 
em projetos privados? 

Não seria mais lógico que 
o dinheiro público fosse apli-
cado na oferta dos serviços 
públicos que faltam à popu-
lação?

Por que vereador destinar 
a aplicação do dinheiro pú-
blico para eventos de lazer 
e entretenimento, quando a 

população reclama do péssi-
mo atendimento médico, da 
falta d’água, dos buracos das 
ruas e “otras cositas más”?

No caso da Gincana de 
Alagoinhas Velha notamos 
um fato interessante: a união 
dos nossos políticos.

Todos estão no mesmo 
barco.

Governo e oposição, coesos 
e abraçados em uma causa 
menor, manifestando uma 
união que deveria existir para 
demandas maiores, como, 
por exemplo, na busca de 
projetos para dotar a cidade 
de melhores condições de 
mobilidade, dando continui-
dade à construção de viadutos 
iniciada na gestão Joseildo 
Ramos e ignorada no governo 
Paulo Cezar e para atração de 
investimentos industriais que 
garantam mais emprego para 
uma população cada dia mais 
carente de oportunidades de 
trabalho.

Outro detalhe interessante 
do imbróglio foi a reclamação 
de vereadores sobre a forma 
de divulgação pela imprensa, 
dando a impressão ao público 
de que o vereador pegou o 
dinheiro e entregou aos pro-
motores da Gincana.

Vereador não pega neste 
dinheiro, apenas faz indica-
ção da sua aplicação, dizem 
eles, o que não deixa de ser 
uma verdade, mas do mesmo 
modo uma incoerência, afinal, 
alguns deles acusam o presi-
dente Michel Temer de usar 
as emendas parlamentares 
para “comprar deputados”, 
jogando dinheiro fora.

De igual forma, deputa-
do também não pega neste 
dinheiro, pelo menos dire-
tamente.

Vereadores deveriam en-
tender que a imprensa não 
produz fatos nem notícias, 
apenas reproduz os fatos e 
as notícias que eles geram, a 
maioria de forma atabalhoada 
e desconectada da realidade 
e dos reais interesses da co-
letividade.

Enfim, que fique o exemplo 
para o futuro. 

A Gincana é uma promoção 
tradicional e importante para 
a cidade, especialmente para 
o bairro de Alagoinhas Velha. 
Isto é um fato. 

A forma como o Poder Pú-
blico pode e deve participar, 
é outra história.

Talvez, sem vereador e 
sem dinheiro.

Desafio maior, vida com dignidade.

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
DE ALAGOINHAS

POLÍTICA AMBIENTAL
OTÁVIO OLIVEIRA DE CARVALHO, consciente da sua responsabi-
lidade socioambiental e em consonância com sua missão, visão e 
valores estabelece como política de meio-ambiente os seguintes 
princípios:

 Assumir em todos os níveis hierárquicos, responsabilidade em 
relação ao meio-ambiente, incorporando as suas atividades diárias.
 Prevenção: prevenir danos ao meio-ambiente com a convicção 

de toda e qualquer perda pode ser evitada.
 Recursos: Aplicar as tecnologias viáveis promovendo o desen-

volvimento sustentável, visando minimizar os impactos ambien-
tais, tornando-os compatíveis com a preservação das condições 
necessárias a vida em todas as suas formas.
 Normas: respeitar as normas ambientais, considerando que 

nada pode justificar o não cumprimento de tais diplomas.
 Legislação: cumprir a legislação ambiental vigente.
 Treinamentos: proporcionar treinamento aos seus colaboradores, 

conscientizando-os para a preservação do meio-ambiente propí-
cio a vida em todas as suas formas, de modo que as operações 
e as atividades possam ser desenvolvidas sem causar impacto 
ao meio-ambiente.
 Terceiros: instruir fornecedores e prestadores de serviço em 

atividades nas dependências da empresa para o cumprimento 
desta política ambiental.
 Comunidade: manter laços estreitos com a comunidade através 

da participação ou da promoção de atividades socioeducativas, 
visando a conscientização ambiental.
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Novo secretário de 
desenvolvimento promete 
lutar por mais investimentos 
para Alagoinhas
Durante a manhã da 
última sexta-feira (24) 
o novo secretário de de-
senvolvimento, econo-
mia e meio ambiente, 
José Edésio, foi recebi-
do pelos funcionários e 
autoridades na sede da 
Secretaria de Desen-
volvimento, Economia 
e Meio Ambiente (SE-
DEA), o encontro com 
a nova equipe foi uma 
espécie de boas vindas, 
mas também para as-
sumir compromissos 
com a população. “Es-
tou entusiasmado com o 
novo desafio e faremos 
esse trabalho juntos. 
Um trabalho coletivo e 
empenhado em atrair os 
melhores negócios para 
a nossa cidade”, disse 
José Edésio.

A apresentação do 
novo secretário con-
tou com a presença do 

prefeito Joaquim Neto que 
reforçou sua confiança no 
trabalho do secretário, “te-
nho certeza que Edésio fará 
o melhor. Ele é competente 
e sabe o que faz. Agradeço 
também a Bruno [Fagun-
des], que fez um excelen-
te trabalho”, comentou. A 
vice-prefeita e secretária de 
cultura Iraci Gama aprovei-
tou para falar sobre o res-
peito da administração atual 
com a luta das mulheres e 
o apoio oferecido por meio 
dos serviços da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), “fico feliz 
em fazer parte desta equipe 
que empodera mulheres e 
dá espaço, por exemplo, a 
SEDEA tem uma subsecre-
tária, tem mulher em lugar 
de destaque. Hoje estamos 
recebendo Edésio aqui, um 
homem experiente e que 
tem muito para oferecer ao 
município como titular da 

pasta”, afirmou.
Também prestigiaram o 

novo secretário a primeira 
dama, Carla Reis, o presi-
dente da Câmara de Vere-
adores, Roberto Torres, ve-
readores e o ex-secretário 
da pasta, Bruno Fagundes, 
que aproveitou o momento 
para se despedir. “Agora é 
tocar para frente e encarar 
os novos desafios. Sabemos 
que o momento é de crise, 
mas vamos trabalhar para 
fortalecer nossa cidade eco-
nomicamente, mas tenho 
outra grande preocupação: 
o meio ambiente. Vamos 
seguir as leis, vamos fisca-
lizar e cuidar da natureza, 
porque ela é vida e nenhum 
interesse econômico pode 
ser maior do que cuidar do 
meio ambiente e garantir 
o equilíbrio entre homem 
x natureza”, finalizou José 
Edésio.

FONTE: SECOM

Na manhã da última segunda-
-feira (27), o prefeito Joaquim 
Neto recebeu representan-
tes da Central para conver-
sar sobre as demandas de 
infraestrutura e debater as 
melhorias que devem come-
çar no próximo ano.

Os feirantes destacaram 
a necessidade de ordena-
mento do local, a liberação 
do espaço do banheiro, a 
segurança e a criação de um 
posto médico para atendi-
mento. Eles também deba-
teram sobre a associação, 
que, segundo eles, não 
representa o interesse da 

classe, e reivindicaram mu-
danças no funcionamento do 
Restaurante Popular.

Outro ponto abordado 
pelos representantes foi 
a urgência no atendimen-
to a essas demandas. “Na 
Central, já somos gatos es-
caldados e ouvimos muitas 
promessas de governos 
anteriores”, citou um dos 
feirantes.

Joaquim Neto reafirmou 
que as mudanças agora são 
uma realidade e se compro-
meteu a dar andamento às 
obras solicitadas. “Se tiver 
recurso, a gente vai fazer. Se 

não tiver, a gente vai fazer 
do mesmo jeito, com apoio 
do município. De mim, vo-
cês tem sempre um aliado”, 
ressaltou o prefeito durante 
a reunião.

A engenheira responsável 
tem até o dia 7 de janeiro 
para apresentar duas al-
ternativas de conceito do 
projeto e uma nova reunião 
com toda a categoria deve 
ser realizada até o final de 
janeiro para viabilizar a re-
formulação da Central de 
Abastecimento, que deve 
ser iniciada no primeiro 
semestre de 2018. FONTE: SECOM

Prefeito se reúne com feirantes 
para discutir melhorias na 
Central de Abastecimento



O JORNAL GAZETA dos Mu-
nicípios comemorou 20 
anos de fundação no último 

sábado (25), reunindo, no Hotel 
Absolar, quase 100 pessoas entre 
amigos, leitores, colaboradores e 
anunciantes, além de políticos e 
membros de entidades de classe 
de diversos segmentos sociais, e 
teve como ponto alto a palestra 
do jornalista itabunense Genildo 
Lawinsky, com muita estrada na 
comunicação da Bahia. A abertura 
foi feita pela cantora Raiza Peruna, 
que entoou o Hino Nacional.

Entre os convidados estavam o 
bispo emérito de Alagoinhas, Dom 
Jaime Mota, de 93 anos, e o bispo 
atual, Dom Paulo Romeu, que o 
conduziu até o local do evento. 
Devido à sua saúde fragilizada, 
Dom Jaime não pôde permanecer 
no local até o final. O padre Freddy 
Goven, presidente da Pastoral do 
Menor, e também um dos home-
nageados do título Personalidade 
Gazeta, representou os dois.

Os deputados Joseildo Ramos, 
PT, e Paulo Azi, DEM, também 
compareceram ao evento e foram 
agraciados com o título. Figuras 
como Dendê, ex-jogador do Atlé-
tico de Alagoinhas, Edgar Torres, 
da Voz da Cidade, os secretários 
Geraldo Melo (Comunicação) e 
José Edésio Cardoso (SEDEA 
e Governo), também receberam 
o título.

Como colaboradores do Jornal 
Gazeta dos Municípios recebe-
ram o título o designer Germano 
Carvalho, que há quase 20 anos 
diagrama o jornal, o colunista e 
editor Belmiro Deusdete, há 12 
anos assinando sua coluna, o co-
lunista Ed Carlos, artista plástico 
que se dedica a retratar a arte dos 
seus colegas, o jornalista Paulo 
Roberto Lima Dias, representa-
do por Rodrigo Moura, o poeta 
e escritor José Olívio e Gilson 
Rodrigues, primeiro funcionário 
do periódico.

O escritor e membro da Acade-
mia Bahiana de Letras e da Acade-
mia Brasileira de Letras, Antônio 
Torres, foi representado por Luiz 
Eudes, que também trilha pela 
literatura, mas tem sua atuação 
na área administrativa municipal.

Outras pessoas não menos im-
portantes receberam o título de 
Personalidade Gazeta, tendo o 
mesmo destaque que os demais. 
Quase cem pessoas comparece-
ram ao evento, lotando o auditório 
Begônia do Hotel Absolar, em 
Alagoinhas.

Gazeta comemora 20 anos entre 
leitores, amigos e colaboradores
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O DEPUTADO FEDERAL e pre-
sidente do Partido da República 
(PR) na Bahia, José Carlos Araújo, 

parabeniza o Jornal Gazeta dos Municí-
pios, de Alagoinhas, pelo aniversário de 
20 anos: “O jornal é leitura obrigatória 
para todos aqueles que querem se manter 
informados sobre a vida política, eco-
nômica, social e cultural de Alagoinhas 
e toda a região. 

Com um time aguerrido, busca sem-
pre defender os interesses do povo, 
sobretudo os mais necessitados.

Parabéns a Vanderlei Soares, a todo 
o corpo diretivo, aos jornalistas, que 
são a razão de ser de um veículo de 
comunicação, aos demais colaboradores 
e leitores. Abraços fraternos e vida longa 
a Gazeta dos Municípios! José Carlos 
Araújo”.

Gazeta comemora 20 anos entre 
leitores, amigos e colaboradores

Deputado 
federal José 
Carlos Aleluia 
homenageia
o Gazeta

Câmara 
aprova Moção 
de Louvor 
e Aplausos 
pelos 20 anos 
do Jornal 
Gazeta
 

DE AUTORIA DO VEREADOR 
Luciano Almeida (DEM) e refe-
rendada por grande parte de seus 
colegas, a Câmara Municipal de 
Alagoinhas aprovou na tarde de 
ontem (28) uma Moção de Louvor 
e Aplausos pela passagem dos 20 
anos do Jornal Gazeta dos Municí-
pios, um fato histórico registrado 
nos anais daquela Casa.

O vereador Luciano, que teve o 
aparte dos colegas Luciano Sérgio, 
Noberto Moita, Jorge da Farinha 
e Raimundo Gode, e aprovada 
por onze dos 17 vereadores, cita 
em sua Moção a importância do 
veículo como mola de desen-
volvimento cultural da cidade, 
lembrando também as comemo-
rações alusivas à data realizadas 
no último sábado (25) no Hotel 
Absolar, quando o jornal realizou 
um café da manhã e entregou 49 
títulos de Personalidade Gazeta às 
pessoas, entidades e instituições 
que ao longo dos últimos anos 
foram destaques em suas edições.

Presente à sessão da Câmara, na 
área destinada à imprensa, o jorna-
lista Belmiro Deusdete foi citado 
por vários vereadores como um 
dos integrantes do Jornal Gazeta, 
bem como o seu diretor-executivo 
Vanderley Soares.

O Jornal Gazeta dos Municípios, 
que contou em seu café comemo-
rativo aos 20 anos com as pre-
senças dos vereadores Roberto 
Torres, Juracy Nascimento, José 
Cleto, Luciano Sérgio, Luciano 
Almeida e Jorge da Farinha, se 
sente honrado em ter tal distinção 
por parte do Poder Legislativo, 
ao tempo em que agradece aos 
edis pelas palavras elogiosas e 
pela Moção.

Em tempo, o jornal reitera seu 
compromisso em continuar tri-
lhando pelo caminho da verdade e 
serenidade na produção de maté-
rias jornalísticas, sempre ouvindo 
todos os lados até o fechamento 
do conteúdo.
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O Conexão Trabalho, 
iniciativa do Governo do 
Estado, por meio da Se-
cretaria do Trabalho, Em-
prego, Renda e Esporte 
(Setre), realizou cerca de 
800 atendimentos em sua 
segunda edição, que acon-
teceu nesta segunda-feira 
(27), em Alagoinhas, a 110 
quilômetros de Salvador.

Intermediação de mão de 
obra; serviços na área de 
saúde; emissão de docu-
mentos; oficinas sobre Em-
pregabilidade, Microfinan-
ças e Empreendedorismo; 
inscrições no Programa de 
Microcrédito do Estado da 
Bahia (CrediBahia) e no 
Cadastro Nacional de Arte-
sanato foram as atividades 
oferecidas pela caravana 
temática, entre 8 e 14h, 
no Centro de Cultura do 
município.

“O Conexão Trabalho 
é uma experiência nova, 
que tem sido acolhida pela 
população de forma muito 
positiva. O intuito é ampliar 
o acesso das trabalhadoras 
e dos trabalhadores baianos 
a um conjunto de serviços 
públicos essenciais que são 
oferecidos pelo Governo do 
Estado”, explicou a titular 
da Setre, Olívia Santana, 
que acompanhou o evento.

Durante o projeto, foram 

emitidas 30 Carteiras de 
Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS) e 81 Carteiras 
de Identidade. “Meu RG 
estava com a foto danifi-
cada e vim tirar a 2ª via. 
O atendimento foi rápido 
e, melhor ainda, de graça”, 
avaliou o metalúrgico Ail-
ton Queirós, 35 anos.

Para a auxiliar admi-
nistrativa Renata Alves, 
25 anos, a ação itinerante 
facilitou a busca por um 
espaço no mercado de tra-
balho. “Saí de casa cedo 
para fazer a consulta das 
vagas e consegui uma carta 
de encaminhamento para 
um processo seletivo da 
minha área. Estou muito 
ansiosa e confiante”, afir-
mou. No total, 152 pesso-
as foram cadastradas no 
Sistema Mais Emprego 
e 47 trabalhadores foram 
encaminhados para vagas 
em empresas locais.

Em parceria com a Se-
cretaria de Saúde da Bahia 
(Sesab), o Conexão Traba-
lho ofereceu também afe-
rição de pressão arterial, 
avaliação de peso e altura, 
distribuição de preserva-
tivos e vacinação, totali-
zando 441 atendimentos. 
“Meu objetivo era fazer o 
cadastro no SineBahia e 
acompanhar as palestras, 

mas aproveitei para ver 
como anda a minha saúde. 
A caravana é uma inicia-
tiva muito boa”, ressaltou 
a operadora de caixa Ana 
Rita Teles, 37 anos.

Enquanto aguardava 
atendimento, a população 
usufruiu de atividades cul-
turais, como rodas de ca-
poeira dos grupos Mestre 
Sucuri e Manha de Bamba, 
e apresentações de dança 
dos grupos Live Off Dance 
e Mescla.

O registro no Sistema de 
Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro (Si-
cab) para emissão da Car-
teira Nacional do Artesão 
foi uma das novidades da 
segunda edição do projeto. 
“A carteira possibilita uma 
série de benefícios, como 
participar de feiras de arte-
sanato nacionais e até mes-
mo internacionais. Além 
disso, se surgir oportunida-
de para ministrar um curso 
em alguma instituição, já 
tenho como comprovar 
que sou uma profissional 
da área”, contou a artesã 
Fátima de Santana, que 
desenvolve trabalhos em 
vagonite e crochê (tipos de 
bordado em tecidos), e se 
cadastrou no Sicab.

ASCOM SETRE

Conexão Trabalho realiza cerca de 
800 atendimentos em Alagoinhas

Os melhores trabalhos 

da terceira edição do 

Prêmio Arlindo Fragoso 

de Tecnologia e Inovação 

serão premiados na noite 

desta sexta-feira (01/12), 

no auditório do Conselho 

Regional de Engenharia 

e Agronomia. A inicia-

tiva do Crea e Instituto 

Politécnico da Bahia visa 

contribuir para a formação 

de profissionais inovado-

res advindos dos cursos 

superiores e técnicos da 

área tecnológica do Estado 

da Bahia, estimulando a 

geração de conhecimento 

e cultura empreendedora.

Assim como nos anos 

anteriores, os trabalhos 

focaram temas, como: 

energia, saneamento básico, 

construção civil, segurança 

pública, mobilidade urbana, 

produção agrícola, produção 

mineral, petróleo e gás natu-

ral. A novidade desta edição 

foi a inclusão de uma nova 

modalidade, que se destina 

a premiar os projetos que 

estão buscando oportuni-

dade de crescimento.

A premiação em dinheiro 

é de cerca de R$ 45 mil para 

as duas modalidades. Inte-

gram a Comissão Julgadora, 

representantes de institui-

ções públicas e privadas, 

representantes do Crea/

Mútua, do IPB, Secti, Se-

brae, de diferentes grupos 

de investidores e um jorna-

lista da área de Economia 

e Negócios. A entrega do 

prêmio está prevista para 

acontecer, às 19 h. O evento 

é aberto ao público.

Crea realiza nesta sexta entrega 
do Prêmio Arlindo Fragoso

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GRANJA SOSSEGO CPF 000.952.735-49; Inscrição Estadual n°52.282.957 
EP, torna público que está requerendo junto a Secretaria Municipal do Turismo 
e Meio Ambiente – SECTUR, as seguintes licenças:

 Licença de Operação para Avicultura de Postura, localizada na Fazenda 
Nova Canaã, s/n, Rodovia BA 400, Estrada Entre Rios/Lagoa Redonda, CEP 
48180-000, Entre Rios-BA.
 Licença de Operação para Suinocultura, localizada na Fazenda Nova Canaã, 

s/n, Rodovia BA 400, Estrada Entre Rios/Lagoa Redonda, CEP 48180-000, 
Entre Rios-BA.

O presidente da República 
Michel Temer determinou, 
na última quarta-feira (22), 
que fossem repassados, no 
total, R$ 2 bilhões aos mu-
nicípios brasileiros até de-
zembro por meio do Fundo 
de Participação dos Muni-

cípios (FPM).
O valor corresponde à me-

tade do que foi solicitado 
de Apoio Financeiro diante 
da crise. De acordo com o 
presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios, 
Paulo Ziulkoski, o repas-

se foi uma conquista dos 
gestores municipais. Com 
a verba de Apoio Financei-
ro aos Municípios (AFM), 
Alagoinhas deve recuperar 
R$ 1.899.271,45.

FONTE: SECOM

Alagoinhas deve
recuperar recursos do Apoio 
Financeiro aos Municípios
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DE OLHO NA NOTÍCIA

Sandro Nunes, médico pediatra que 
liderou a fundação da Bambino Emer-
gência Pediátrica, em Feira de Santana, 
unidade composta por 21 pediatras, 
dentre eles sua irmã Lorena Nunes, 
que aqui residiu na infância. Foram 
prestigiados com a presença de Luiz 
Alberto de Sant’anna, a esposa Sonia 
e o filho Santaninha, além de Belmiro 
Junior, Mércia Maria Nascimento Pi-
mentel e bancários locais.

CORREIOS

A agência local dos correios, fechada 
desde o dia 2 de maio de 2015 por 
interdição da COMDEC - Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil, passou por 
moderna reforma e está prestes a voltar 
a atender aos usuários na área central 
da cidade, equipada com oito guichês 
de atendimento e gerenciada pelo ser-
vidor Arivaldo da Silva Nascimento. A 
nova agência tem sua fachada principal 
voltada para a Praça da Bandeira, de-
fronte ao estacionamento pertencente 
à Prefeitura Municipal, que disponibi-
lizou duas vagas para os Correios. A 
empresa ainda não tem uma previsão 
de data para inauguração da agência.

NOVA DIREÇÃO

A Associação Comunitária da Baixa da 
Candeia realizou eleições, dia 19, para 
renovação da sua diretoria. O pleito 
foi disputado por duas chapas: a de 
nº 1 composta por Antônio de Oliveira 
Portugal (presidente) e Ramon Dantas 
Cardoso (vice) e a de nº 2 formada por 
Delanai dos Santos (presidente) e José 
Carlos dos Santos (vice). O resultado 
final apontou a vitória da dupla Por-
tugal/Cardoso que obteve 117 votos, 

contra 45 atribuídos a Delanai/Carlos, 
em processo que envolveu 164 elei-
tores e registrou 2 votos em branco. 
A eleição foi coordenada pela UAMA 
– União das Associações de Moradores 
de Alagoinhas, nas pessoas de Nilton 
Rodrigues (presidente) e Luiz Alberto 
da Cruz (secretário geral), e fiscalizada 
por Crispim da Silva, Roberto de Jesus, 
Morin Gonçalves dos Santos e Jaiane 
Florêncio Oliveira. A posse da nova 
diretoria da ACBC será realizada em 
data a ser agendada, após a escolha 
dos seus demais membros por parte 
do presidente eleito Antonio Portugal.

SECRETARIADO

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente, Bruno 
Fagundes, afastou-se do governo 
municipal no último dia 21, sendo 
substituído, interinamente, por José 
Edésio, secretário de Governo. Na pas-
sagem do cargo, dia 24, Edésio foi 
prestigiado pela presença do prefeito 
Joaquim Neto, primeira-dama Carla 
Reis, vice-prefeita Iraci Gama, vereador 
Roberto Torres (presidente da Câmara), 
vereadores e outras autoridades. Na 
dança das cadeiras, o ex Controlador 
Denimário Veloso foi exonerado no dia 
31 de outubro, “a pedido”, sendo subs-
tituído por Leila Carla Vila Flor, segundo 
decreto de 16 de novembro. Leila fazia 
parte da Comissão Técnica de Avalia-
ção Orçamentária e Financeira e foi 
substituída por Fabiana Santana Rêgo.

CORRIDA DOS AMIGOS

Será realizada no próximo dia 10 de 
dezembro a 4ª Corrida dos Amigos pro-
movida pela Associação de Atletismo 
Alagoinhas e SECET – Secretaria de 
Cultura, Esporte e Turismo, com o obje-
tivo de estimular á pratica de atividades 
físicas, promovendo oportunidade de 
lazer e diversão entre os munícipes, 
atletas locais e convidados, amantes do 
pedestrianismo, corredores do circuito 
de corrida de rua da Bahia. A corrida 
será disputada em dois percursos, de 
5,4km e 10 km, com largada às 8 
horas da Praça Mário Laert, defron-
te ao Estádio Antônio Carneiro, e os 
vencedores de cada categoria estarão 
dividindo um prêmio, em dinheiro, de 
R$ 15 mil.

PIRINEL

A Associação de Moradores do Pirinel 
elegeu e empossou a sua nova direto-
ria, dia 24, para um mandato de dois 
anos. Nilson do Carmo Nascimento 

SEMINÁRIO DE PAIS

A Escola de Pais do Brasil, seccio-
nal de Alagoinhas, realiza hoje o 6º 
Seminário, ás 19 horas, no Colégio 
São Francisco. O tema do evento é 
“Respeito, um resgate que pede ur-
gência” e constará de duas palestras 
a cargo de Djalma Falcão (Geofísico, 
Economista, Mestre em Família na 
Sociedade Contemporânea pela 
Universidade Católica de Salvador 
e membro do Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia) e Rosiane Cristina 
Massariol Soares (Psicóloga com 
formação internacional em Constela-
ções Familiares, funcionária pública 
federal, graduada em Engenharia 
Civil e pós-graduada em Gestão 
de Empresas). A promoção tem o 
apoio da Secretaria Municipal de 
Educação, Colégio São Francisco e 
empresas de comunicação locais, 
com entrada gratuita e certificado 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação.

REVIVENDO

Estiveram visitando a cidade nos dias 
24 a 26 últimos, Nilson Viana e Sér-
gio Nunes, servidores de carreira do 
Banco do Brasil, hoje aposentados, 
que administraram a agência local 
na década de 1980. A visita dos 
dois ex-administradores coincidiu 
com a passagem do 76º aniversário 
de instalação do BB em Alagoinhas, 
fato que se deu em 24 de novembro 
de 1941. Nilson Viana, ex-gerente, 
veio acompanhado da esposa Ivone 
e do filho Fábio Avelino, consultor 
financeiro, enquanto Sérgio Nunes, 
ex-subgerente, estava com o filho 

foi reeleito presidente por aclamação, 
em assembleia coordenada por Nilton 
Rodrigues, presidente da UAMA, com 
participação de Luiz Alberto da Cruz, 
José das Neves Cardoso e José dos 
Santos. A diretoria ficou composta por 
Ariana dos Anjos Souza Damasceno 
(vice presidente), Edileuza Santos 
Souza (primeira secretária), Márcia de 
Santana (segunda secretária), Gelsonita 
Ferreira de Santana Mota (primeira 
tesoureira), Maria Aparecida de Lima 
(segunda tesoureira), Márcia Maria da 
Conceição (diretora social), Bernadete 
Batista de Oliveira (diretora de Saúde), 
Tâmara Thais Cruz Feijó (diretora de 
Cultura, Esporte e Lazer), Maria Cris 
Elbertânia dos Santos (diretora do Setor 
Jovem), Deivson Italo Messias Silva (di-
retor de Patrimônio), Maria Auxiliadora 
Almeida (diretora de Imprensa), Maria 
Madalena Oliveira Ribeiro (diretora de 
Relações Públicas) e Maria do Socorro 
Ramos Messias (diretora de Eventos). 
No Conselho Fiscal, Maria Silva dos 
Santos Cruz, Lauricélia Amorim e Wziel 
Alves de Lima (titulares), Edna Bispo 
dos Santos, Raquel Trindade de Jesus 
e Cristiane Cruz Santos (suplentes). 
Como curiosidade, dos 14 membros da 
diretoria, 12 são mulheres. O vereador 
Caio Ramos estava presente.

CELSO ANTUNES

Na próxima quarta feira (6), será rea-
lizada palestra de Celso Antunes, no 
auditório da Faculdade Santíssimo Sa-
cramento, às 18 horas, tendo como 
tema “Salas de aula e suas situações 
de aprendizagem”, promoção do Grupo 
Ênfase Alagoinhas, centro de estudos e 
pesquisas. O palestrante é especialista 
em Inteligência e Cognição, Mestre em 
Ciências Humanas na Universidade de 
São Paulo e membro da Associação 
Internacional Pelo Direito da Criança 
Brincar (Unesco), autor de mais de 
180 livros didáticos e cerca de 100 
livros sobre tema de Educação, mui-
tos deles traduzidos para dezenas de 
países e fundador da entidade “Todos 
pela Educação”.

MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e Meio Ambiente 
(SEDEA) promoveu a realização do 1° 
Forum de Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade, um desdobramento do Encontro 
de Meio Ambiente de Alagoinhas (EMA), 
do Programa de Educação Ambiental 
da Prefeitura, durante os dias 27 a 29 
no Centro de Cultura de Alagoinhas. Na 
abertura, dia 27, a Mesa foi composta 

por Iraci Gama, vice-prefeita, José Edé-
sio, secretário, Thor de Ninha, vereador, 
José Antonio, presidente do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
(COMDEMA)., Renan Ferreira, diretor 
de Meio Ambiente, e Gessé Miranda, 
fiscal ambiental, e a palestra ficou a 
cargo de Genebaldo Freire Dias, eco-
logista, que discorreu sobre o tema 
“Terra, Vidas, Percepção e Gratidão”. 
Nos dias seguintes, palestras sobre 
Zoneamento das Lagoas, Estratégia 
de Gestão de Bacias Hidrográficas e 
Caracterização Ambiental Biodiversi-
dade e Conservação do Litoral Norte 
da Bahia, Mesa Redonda sobre o tema 
Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário 
Municipal e oficinas que discutiram 
a Percepção Ambiental com o uso 
da fotografia, Avaliação Ambiental a 
partir de ortofotos do uso de drone e 
Reaproveitamento do uso de materiais 
do dia a dia.

ESCRITÓRIO VIRTUAL

Alagoinhas já conta com um moder-
no serviço virtual que vai facilitar o 
barateamento de empresas voltadas 
para diversas atividades de negócios. 
Trata-se da JS Escritório Virtual que 
oferece aluguel para endereço fiscal 
com atendente, recepção, atendimento 
telefônico, recebimento e gerencia-
mento de correspondências, além do 
Endereço Comercial para colocação 
nos cartões de visitas, panfletos e ou-
tras peças publicitárias. Dispondo de 
auditório e escritório mobiliado, a JS 
também oferece aluguel de local para 
reuniões e entrevistas de negócios.

COPA DAS AREIAS

A Arena Antônio Pena de beach soc-
cer, inaugurada em 27 de outubro no 
Ginásio de Esportes Antonio Carlos 
Magalhães, será palco da 1ª Copa das 
Areias que será realizada durante os 
dias 13 a 17 de dezembro envolvendo 
duas modalidades, futebol de areia 
e futevôlei. As equipes participantes 
estão fazendo suas inscrições na SE-
CET – Secretaria de Cultura, Esporte e 
Turismo e vão concorrer a premiações 
em dinheiro. Na categoria futebol de 
areia, R$ 800,00 para o 1º colocado 
e R$ 400,00 – para o 2º colocado, 
enquanto no futevôlei, R$ 500,00 ao 
1º colocado, R$ 300,00 ao 2º colo-
cado e R$ 200,00 ao 3º colocado. 
As competições de futebol de areia 
acontecem durante os dias 13 a 17 
e as de futevôlei nos dias 16 e 17.

NATAL DO IDOSO

A UAMA – União das Associações de 
Moradores de Alagoinhas promove até 
o dia 20 de dezembro a campanha 
“Vamos fazer um idoso feliz nesta 
Natal”, recolhendo colchões, fraldas 
geriátricas, alimento não perecíveis, 
roupas novas ou usadas e outros ar-
tigos para distribuição nos lares de 
acolhimento da cidade. As doações 
deverão ser entregues na sede da 
entidade localizada na Casa da Ci-
dadania, Praça Castro Leal, número 
135, e serão distribuidas em parceria 
com o Conselho Municipal do Idoso. O 
presidente da UAMA, Nilton Rodrigues, 
esteve na Câmara Municipal no dia 9 
último e subiu à Tribuna Popular para 
fazer o lançamento da campanha, con-
clamando vereadores, comerciantes, 
industriários, empresários, sindicatos, 
associações comunitárias, cooperati-
vas e instituições não governamentais 
a aderirem à promoção.

NATAL

Desde o dia 17 que o comércio de Ala-

goinhas vem oferecendo aos com-
pradores a campanha de final de ano 
denominada “Natal de Alagoinhas: 
mais prêmios para você”, promovida 
pela CDL – Câmara de Dirigentes 
Lojistas. Na versão deste ano, a re-
alização da CDL está envolvendo o 
período de 17 de novembro a 4 de 
janeiro de 2018 e vai sortear, entre os 
compradores das lojas participantes, 
quatorze prêmios: dois carros, duas 
motos e dez vales-compras de mil 
reais. Segundo Yure Azi, presidente 
da CDL, a campanha vai alavancar 
o crescimento das vendas no nosso 
comércio, atraindo os compradores 
das cidades que compõem o Terri-
tório de Identidade Litoral Norte e 
Agreste Baiano e regiões próximas.

ERRATA

Na edição anterior, noticiamos que 
os vereadores Luciano Almeida e 
Jorge da Farinha foram designados 
para os cargos de Líder e Vice-líder 
do governo na Câmara Municipal. 
Erramos. O líder do governo continua 
sendo o vereador Ozéas Menezes. Na 
verdade, os edis foram nomeados 
para a liderança e vice do Democra-
tas, popular DEM. Os citados parla-
mentares já assumiram suas novas 
funções desde a sessão do dia 9.

FESTIVAL

Visando angariar recursos para cons-
trução da Sede Social, a Associação 
Comunitária do Parque São Bernardo 
está promovendo o 1º Festival de 
Prêmios da ACPSB com o sorteio 
de 5 lotes, a saber: 1º prêmio; uma 
máquina de cortar cabelo e uma 
garrafa térmica; 2º) uma batedeira 
e um ferro elétrico; 3°) um carneiro; 
4º) um tanquinho para lavar roupa; e 
5º) um fogão com 4 bocas. O sorteio 
será no 10 de dezembro, na BR 101, 
Km 103, e a cartela custa R$ 10,00.

PARÓQUIA DEUS MENINO

Foi iniciada quarta feira (29), o 
tradicional novenário da Paróquia 
Deus Menino, da vizinha cidade de 
Aramari, com missa de abertura. 
A programação segue logo mais, 
às 19:30h, sob a responsabilidade 
da Capelinha, Jaqueira e Cruzeiro, 
tendo como convidados os dizimis-
tas. Na sequencia da programação, 
sempre às 19:30h, teremos missas 
sob a responsabilidade de: Pastoral 
do Terço dos Homens da Paróquia 
São Francisco, de Alagoinhas (dia 
01), RCC (Renovação Carismática 
Católica) da paróquia (dia 02), Grupo 
Geração Carisma e Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, de Alagoinhas 
(dia 03), Pastoral Familiar de Nossa 
Senhora de Fátima, de Alagoinhas 
(dia 04), RCC (Renovação Caris-
mática Católica) da Paróquia São 
Francisco, de Alagoinhas (dia 05), 
Legião de Maria (dia 06), Pastoral do 
Terço dos Homens da paróquia (dia 
07). No domingo (03) haverá bati-
zados às 16 horas. As festividades 
serão encerradas no dia 08 (sexta 
feira), com procissão às 6 horas, 
saindo da Praça José de Araújo Ba-
tista em direção à Paróquia Deus 
Menino onde haverá Missa Solene, 
às 10 horas, presidida pelo bispo 
Dom Paulo Romeu. Às 12 horas 
haverá procissão e a Benção do 
Santíssimo Sacramento. Em todos 
os dias do novenário haverá Ofício 
da Imaculada Conceição, às 05 ho-
ras. A coordenação do evento é do 
pároco Pe. José Luiz em parceria 
com o Conselho Comunitário e a 
Comissão Organizadora.

“Um povo que elege corruptos 
não é vítima, é cúmplice!”.  
[Rachel Sheherazade]

Comemorando 20 anos 
de fundação do jornal 
Gazeta dos Municipios, 
o jornalista Vanderley 
Soares, funcionários e 
colaboradores recebe-
ram autoridades e ami-
gos para um Café da 
Manhã no Hotel Absolar, 
dia 25, quando concedeu 
o título de “Personalida-
de Gazeta” às pessoas 
que, de alguma forma, 
fazem parte desta histó-
ria, contribuindo, partici-
pando e engrandecendo 
o periódico. O evento 
constou de bate papo 
entre Vanderley Soares 
e este escriba, palestra 
do comunicador Genildo 
Lawinscky e entrega dos 
titulos para uma plateia 
que envolveu autorida-
des, comunicadores e 
lideres comunitários, 
dentre eles o prefeito Jo-

aquim Neto, deputado fe-
deral Paulo Azi, deputado 
estadual Joseildo Ramos, 
vereador Roberto Torres, 
vice prefeita Iraci Gama, 
político Marco Antunes, 
bispos Dom Paulo Ro-
meu e Dom Jaime Mota 
(emérito), padre Freddy 
Goven, escritores Car-
los Navarro Filho e José 
Olívio, líder comunitário 
Hylton Baptista, comu-
nicadores Edgar Torres 
e Geraldo Melo, médico 
Reinaldo Santos, craque 
Dendê, professor Miguel 
Silva, contador Laudelino 
Zoláquio e os represen-
tantes de homenageados 
que não puderam parti-
cipar da festa. O jornal 
foi fundado em 26 de no-
vembro de 1997, mesmo 
dia da inauguração da 
fábrica da Schincariol na 
cidade.

20 ANOS MEDICINA
Durante os dias 19, 20 
e 22 de dezembro serão 
realizadas as solenidades 
de formatura da Escola 
Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública, em Salva-
dor, tendo com Paraninfo, 
Rinaldo Antunes Barros, 
e Patrono, Enio Ribeiro 
Maynard Barreto. Entre 
os formandos está Mila 
Meyer Campos Krayche-
te, Juramentista da Tur-
ma, filha de Silvana Meyer 
Campos, enfermeira as-
sistencial e enfermeira 
sanitarista, e Durval Cam-
pos Kraychete, médico 
especialista no tratamento 
da dor, neta de Zilenne 
Meyer Campos e do sau-
doso jornalista e cirurgião 
dentista Walter Campos. 
Após a formatura, Mila 
fará Clinica Médica e pre-

tende ser Oncologista. Os 
eventos serão iniciados 
com Culto no Salão Salva-
dor do Gran Hotel Stella 
Maris, dia 19, às 20 horas, 
seguido da cerimônia de 
Colação de Grau no Par-
que de Exposições, às 20 
horas do dia 20 e Baile de 
Formatura às 21 horas do 
dia 22 também no Parque 
de Exposições.



A GENTE SABIA
QUE IA ENCONTRAR 

VOCÊ AQUI.

A GENTE SABIA
QUE IA ENCONTRAR 

VOCÊ AQUI.
Agora, você também já sabe 

onde encontrar o SAAE.

O SAAE está atento e pronto para resolver problemas sobre 
abastecimento de água na sua casa ou empresa, cano estourado 

na rua, entupimento de bueiros, entre outros. Por isso, se acontecer 
alguma ocorrência, não perca tempo, fale direto com a gente.

0800 702 7065

(75)  9 8180-4500

ouvidoria@saaealagoinhas.com.br

Rua Moreira Rego, 9977, Centro – Alagoinhas Velha.


