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Candeias:
59 anos de
história e
muitos
problemas
a resolver

O trânsito no centro da cidade é caótico , desorganizado, e a sinalização é bastante precária

Arquivo: O Candeeiro

A LBV fez a distribuição
de cestas de alimentos
no sertão baiano

Famílias de Sobradinho,
Juazeiro e Uauá serão
beneficiadas pela LBV

Grupo Unigel reafirma parceria
com a prefeitura de Candeias

O prefeito de Candeias, Dr. Pitagoras, foi recebido
pelo presidente da Unigel, Reinaldo Kröger e
pelos diretores Roberto Fiamenghi e Edson Paiva

Cajaíba ganha
Museu de
Cultura Afro
Indígena

Leia ainda nesta edição
A coluna Pimenta na Política, de José
Eduardo; os artigos do psicólogo Vladimir
Nascimento e do jornalista Jose de Paiva
Netto.                                                         Pág. 2

Soldado Prisco ouve tropa
durante reunião em Candeias

Poucos policiais foram ouvir o deputado Sd. Prisco

Pági.6

Prefeitura
deve extinguir
cerca de mil
cargos
comissionados

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

A ação faz parte da campa-
nha Diga Sim, que esse ano
traz o slogan “O que é urgen-
te para você?” e tem o obje-
tivo de mobilizar a socieda-

de e auxiliar pessoas que so-
frem com a seca no Sertão do
São Francisco, no interior da
Bahia, onde centenas de fa-
mílias carentes necessitam

de ajuda.
As doações para a

campanha podem ser feitas
acessando o site
www.lbv.org/digasim, pelo
0800 055 50 99 ou, ainda,
diretamente em uma das
unidades da Instituição (ver
endereços no site
www.lbv.org). Mais informa-
ções: (71) 3234-9333.

Mesmo com a implantação
de grandes empresas em seu
parque industrial, mesmo
tendo instalado em seu ter-
ritório um dos mais impor-
tantes portos do Brasil (Ara-
tu), o que, consequentemen-
te, aumenta a arrecadação
de impostos pela Prefeitura,
o município de Candeias
não conseguiu acompanhar

o desenvolvimento de outras
cidades da Região Metropo-
litana de Salvador, a exem-
plo de Camaçari, Simões Fi-
lho e Lauro de Freitas.

O Município está entre os
10 que mais arrecadam no
estado, mas ainda enfrenta
muitos e cruciais problemas
na sua infraestrutura, que
vão desde o transporte pesa-

do na BA 522 (nem a cons-
trução do anel viário evitou
que as carretas com combus-
tíveis continuassem passan-
do pelo perímetro urbano),
até o desordenamento do

trânsito no centro da cidade,
passando pela falta de um
planejamento para o seu de-
senvolvimento, além de pro-
blemas graves nos setores de
Saúde e Educação.

Para se ter uma ideia do
descaso dos governantes
com a população de Candei-
as, nos últimos 20 anos, ne-
nhuma grande obra foi exe-
cutada no município, nem

pelo governo federal, nem
pelo governo estadual, e nem
tampouco pela Prefeitura,
mesmo arrecadando cerca de
R$ 20 milhões mensalmen-
te. Uma pena!

O novo Presidente Executi-
vo do Grupo Unigel, Reinal-
do Kröger e o diretor de Re-
lações Institucionais, Ro-
berto Fiamenghi, receberam
no último dia 19 de julho, na
sede da Proquigel, o prefei-

to Pitagoras Ibiapina, quan-
do foi reforçada a parceria da
Empresa com a Prefeitura do
Município, onde a Unigel
mantém a Escola 14 de Agos-
to e o Centro de Educação
Infantil Gisela Tygel.

Na oportunidade, o dire-
tor de Relações Institucio-
nais Roberto Fiamenghi fa-
lou da satisfação da empre-
sa em poder contribuir com
a formação de crianças e jo-
vens de Candeias, principal-
mente da Caroba, onde a
unidade da Unigel está ins-
talada no município. Dr. Ro-
berto lembrou que a Escola
14 de Agosto está oferecen-
do os cursos de Química, Se-
gurança do Trabalho e Meio
Ambiente.

Já o presidente Reinaldo
Kröger falou sobre a atual
situação do País e da adap-
tação das pessoas a essa rea-
lidade. “O povo brasileiro é
versátil, ele se adapta e a
Unigel também está se adap-
tando a esta nova realidade
e acolhendo as comunidades
nas quais está inserida”, pon-
tuou o presidente do Grupo
Unigel, Reinaldo Kröger.

A Comunidade de Terreiro
do Campo Bantu-Indígena
Caxuté, sob a liderança da
sacerdotisa Mam’etu
Kafurengá (Mãe Bárbara
de Cajaíba) e o Instituto de
Design e Inovação – INDI,
inauguraram no último dia
6 de agosto, no povoado de
Cajaíba, em Valença,
o Museu da Costa do
Dendê de Cultura Afro
Indígena, com a
exposição Etnocultura, do
fotógrafo Almir Bindilatti.
O evento acontece em
parceria com o Programa Design
D i a l ó g i c o :  u m a
Estratégia para a Gestão
Criativa de Território, que
conta com o apoio
financeiro do Governo do
Estado da Bahia, através
do Fundo de Cultura.

O deputado estadual solda-
do Prisco, coordenador-geral
da Associação dos Policiais e
Bombeiros Militares e seus
Familiares do Estado da
Bahia (Aspra) se reuniu com
a tropa, no último dia 1º de
agosto, na Câmara de Vere-
adores de Candeias. Duran-
te encontro, orientou os po-
liciais e bombeiros militares
quanto aos projetos na As-
sembleia propostos no de-
correr do mandato, além das

ações implementadas pela
Aspra. 

Também denunciou à
imprensa local os episódios
de violência contra os mili-
tares baianos. “Hoje vivenci-
amos uma inversão de valo-
res. O bandido é tratado
como herói e o policial é tra-
tado como bandido. Não ve-
mos a defesa dos policiais
nem pelo Estado nem pelos
órgãos de defesa dos direitos
humanos”, lamentou.

Um TAC -Termo de Ajuste de
Conduta, assinado entre a
Prefeitura Municipal de Can-
deias e o Ministério Público
Estadual, estabelece que o
município terá que fazer um
ajuste no seu quadro de pes-
soal comissionado, o que de-
verá extinguir cerca de mil

cargos não enquadrados na
visão do Ministério Público
do Estado.
De acordo com o chefe de
gabinete da Prefeitura, Ivan
Palma, o departamento de
pessoal já está fazendo um
levantamento para atender a
exigência do Ministério Pú-
blico. “Essa medida já está
sendo tomada por diversos
municípios do Estado e nós
também vamos nos adequar
e cumprir o que estabelece
o TAC assinado pelo prefei-
to”, pontuou Ivan Palma, la-
mentando o desemprego de
tanta gente.
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Milagres socioespirituais de Jesus

Jesus, sendo o Su-
premo Governante
do planeta Terra,
em Sua Primeira
Vinda Visível a este
orbe, realizou
também  verda-
deiros milagres so-

cioespirituais. E ampliou o nosso
olhar sobre a Religião, que, além do
forte acolhimento espiritual,
igualmente é, por isso mesmo, todo
o tempo que for necessário, Altru-
ísmo, Solidariedade, Generosi-
dade: “socorrer as viúvas”, proven-
do-as de proteção social; “amparar
os órfãos”, garantindo-lhes educação
e desenvolvimento social, de forma
que lhes assegure um futuro ético e
consequentemente digno; “vestir os
nus e alimentar os famintos”, pro-
porcionando-lhes trabalho honesto,
para a obtenção de seu sustento; “cu-
rar os enfermos”, dando-lhes acesso
a hospitais de qualidade e médicos
preparados, não apenas na técnica,
como também no sentimento; “visi-
tar os presos”, oferecendo-lhes a
atenção precisa, de modo que tenham
a chance de renovação, reequilíbrio
e reintegração com autonomia na so-
ciedade; “expulsar os demônios (os
obsessores ou espíritos ignorantes)”;
e, além das providências espirituais,
abrir novas perspectivas adiante da
matéria, para as ciências que cuidam
da mente humana (Evangelho, se-
gundo Mateus, 10:8 e 25:35 a 36;

Marcos, 1:21 a 28; Lucas, 8:26 a 35;
e Epístola de Tiago Apóstolo, 1:27).

A que podemos chamar isso, se-
não de Política Espiritual Solidá-
ria? Trata-se de uma política de ver-
dadeira Paz. É a autêntica Política de
Deus, do Cristo e do Espírito Santo:
para a Essência Eterna do ser huma-
no, com as melhores consequências
para os povos, quando libertos dos
ódios religiosos e ideológicos.

No Cristo reside, pois, a Chave,
porque Ele nos ensinou a amar, e o
Amor é a mais inteligente ex-
pressão da nossa Alma, a fim de
promover a cura social das nações.
Contudo, a citada chave, “para os que
têm olhos de ver e ouvidos de ouvir”,
inicia-se pelo Espírito, já que tudo
parte de Deus, compreendido como
Amor, ou Caridade. O Pai Celestial é
justamente Espírito, conforme expli-
cado por Jesus à samaritana, junto ao
Poço de Jacó (Evangelho, segundo
João, 4o:24).

Entretanto, é forçoso nunca se es-
quecer de que a reforma do social
vem pelo espiritual. Daí estudar-
mos o impacto das curas espirituais
de Jesus sobre o campo social ativo.
A compreensão disso, ó jovens de
corpo e de Espírito, é uma intensa
revolução, que se descortina no hori-
zonte do mundo.

Jamais menoscabem essa dica. A
prática dessa consciência subli-
me e divina emoção, aliadas à
verdadeira Justiça, não aos justi-

çamentos, constitui-se na Políti-
ca mais eficaz que o ser huma-
no pode exercer. O tempo mostra-
rá aos pessimistas.

Jesus e Seu amparo univer-
sal

É imprescindível salientar que os
milagres socioespirituais promovi-
dos por Jesus desde a fundação do
mundo, passando por Sua convivên-
cia visível no planeta, até os dias atu-
ais e para todo o sempre não se res-
tringem a nenhuma tradição espiri-
tual terrena. O Amigo Celeste,
sempre inspirado por Deus, paira
acima de todas as diferenças
religiosas. Nada O impediu de pra-
ticar a Caridade, nem mesmo as con-
venções culturais em Sua passagem
pela Terra, demonstrando, por
exemplo, que era lícito fazer o Bem
no dia de sábado (Evangelho, segun-
do Mateus, 12:12). Basta lembrar o
que declarou Pedro Apóstolo na
visita que fez ao centurião Corné-
lio: “34 Então, falou Pedro, dizen-
do: Reconheço, por verdade, que
Deus não faz distinção de pes-
soas; 35 pelo contrário, em qual-
quer nação, aquele que O teme e faz
o que é justo Lhe é aceitável.
36 Esta é a palavra que Deus enviou
aos filhos de Israel, anunciando-lhes
o Evangelho da Paz, por intermédio
de Jesus Cristo. Este é o Senhor de
todos (Atos dos Apóstolos, 10:34 a
36).

Sendo Jesus o modelo exaltado
da Fraternidade Ecumênica, isto é,
universal, possui sintonia com todas
as crenças do mundo. Ora, as dife-
rentes Religiões não são opostas,
mas complementares. O mes-
mo ocorre relativamente à Ci-
ência, à Filosofia, à Política, à
Arte, ao Esporte etc. entre si.

Nelson Mandela
Neste artigo, presto uma homenagem
ao ilustre advogado e extraordinário
líder político Nelson Rolihlahla Man-
dela, primeiro presidente negro da
África do Sul, governando-a de 1994
a 1999. Ele destemidamente lutou
c o n t r a
o apartheid, desumano regime de
segregação racial que, por tanto tem-
po, infelicitou o extremo sul do con-
tinente africano. 

Mandela retornou, em 5 de de-
zembro de 2013, à Pátria Espiritual
e, em 18 de julho de 2017, completa-
ria 99 anos. Ser humano digno de
admiração, foi Prêmio Nobel da Paz
em 1993, tendo sido condecorado no
Brasil, para honra nossa, em 1997,
com a Comenda da Ordem do Mérito
da Fraternidade Ecumênica, láurea
concedida pelo ParlaMundi da LBV,
em Brasília/DF.

Hoje, Madiba, como era afetuosa-
mente chamado, segue o seu ativis-
mo pela causa da liberdade, agora, na
condição de Espírito Eterno.

Lembro-me de reportagem de
uma equipe do SBT que acompanhou
uma aula no Conjunto Educacional
Boa Vontade, em São Paulo/SP, so-
bre a importância de Mandela para a
democracia e a Paz. 

O respeito às diversas culturas e
a vivência fraterna e ecumênica que
diariamente despertamos nas crian-
ças ficam demonstrados neste depo-
imento da aluna Lara Vitória, então
com 8 anos: ”Nós aprendemos des-
de pequeninos na escola que somos
todos iguais e não importa se somos

negros, brancos, de outras religiões.
O que importa é o Amor que temos
uns pelos outros”. 

Pedagogia pela Paz
“A instrução promoverá a com-

preensão, a tolerância e a amizade
entre todas as nações e grupos raci-
ais ou religiosos, e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em
prol da manutenção da paz.” É um
trecho do Artigo XXVI da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que
completará, em 10 de dezembro, 69
anos.

Irmanada a esse preceito, em 22
de novembro de 2013, na Lincoln
Avenue School, em Orange/ Nova
Jersey, ocorreu bela cerimônia de
conclusão do programa Estudantes
de Boa Vontade pela Paz, desenvol-
vido pela LBV dos Estados Unidos
nos colégios norte-americanos, por
meio da Educação com Espiritualida-
de Ecumênica.

De forma dinâmica e entusiasma-
da, quase mil alunos participaram da
solenidade. A iniciativa visa incenti-
var a liderança solidária entre os edu-
candos e favorecer um ambiente es-
colar livre de violência.

Ao longo de dois meses, em par-
ceria, educadores da LBV e professo-
res do local orientaram crianças e
adolescentes sobre o tema “conscien-
tizar, compartilhar e ajudar”. Os alu-
nos decidiram, então, pôr em prática
um pouco do aprendizado. Promove-
ram na comunidade, com o apoio de
voluntários da LBV, uma campanha
de alimentos para ajudar famílias em
situação de vulnerabilidade social do

Condado de Essex/NJ. Trata-se de
exemplar atitude que proporcionou
alegria aos atendidos no dia 28/11,
feriado de Ação de Graças naquele
país.

O embasamento desse esforço
dos educadores vem das etapas do
MAPREI (Método de Aprendizagem
por Pesquisa Racional, Emocional e
Intuitiva) — a metodologia de apli-
cação da Pedagogia do Afeto (para
crianças de até 10 anos) e da Peda-
gogia do Cidadão Ecumênico (a par-
tir de 11 anos), que trabalhamos nas
escolas da LBV no Brasil.

Nos Estados Unidos, como em
muitos outros países, o problema da
violência nas escolas é preocupante.
E, segundo me informa o represen-
tante da LBV na ONU, Danilo Par-
megiani, nossa Pedagogia, com a sua
Cultura de Paz, tem obtido relevan-
tes resultados em terras norte-ame-
ricanas, pois todos percebem os be-
nefícios de conciliar o currículo for-
mal com a experiência da Boa Von-
tade em ação.

A notícia nos mostra o alcance da
Espiritualidade Ecumênica entre os
estudantes. Em É Urgente Reedu-
car!, ressalto que ela é o berço dos
mais generosos valores que nascem
da Alma, a morada das emoções e do
raciocínio iluminado pela intuição, a
ambiência que abrange tudo o que
transcende ao campo comum da ma-
téria e provém da sensibilidade hu-
mana sublimada, a exemplo da Ver-
dade, da Misericórdia, da Generosi-
dade, da Moral, da Ética, da Hones-
tidade, do Amor Fraterno.

Em busca da verdade
Um dos maiores
males da socieda-
de atualmente, e
que traz sérios
danos individuais
e coletivos é a
preguiça intelec-

tual. Em uma sociedade como a nos-
sa, onde mirabolantes invenções
tecnológicas reforçam a comodida-
de, findam por contaminar também
o processo de busca pelo conheci-
mento. O resultado disso tudo é
cada vez mais o surgimento de pes-
soas alienadas, que vivem à mercê
dos pensamentos alheios.

Etimologicamente a palavra ali-
enação vem do latim alienare, alie-
nus, que significa “que pertence a
outro”. Assim, alienar é tornar
alheio, transferir para outrem o que
é seu. Isso significa que a pessoa
deixa de pensar por si, deixa de pro-
curar entender as coisas que estão à
sua volta e, por subserviência, pre-
guiça e/ou ignorância aceitam as
opiniões de outrem sem nenhum
tipo de questionamento.

Ora, o único jeito de não se tor-
nar uma marionete guiada pelas ré-
deas alheias é através de uma busca
constante pela informação, conhe-

cimento, cuja resposta encontra-se
nos livros, pesquisas, etc. Não obs-
tante, nem tudo que está nos livros
deve ser seguido à risca; pode servir
como embasamento para um, mas
não para outros, e é apenas a subje-
tividade de cada indivíduo que vai
permitir a sua compreensão do que
é a vida, de qual é a sua verdade.

Não é à toa que os livros de auto-
ajuda nunca venderam tanto como
atualmente, porque nele encontram-
se respostas prontas, “receitas”,
como se o ser humano fosse um bolo
que precisasse dos mesmos ingredi-
entes para crescer ou fermentar. E
fazer isto é simplificar ao extremo a
colossal complexidade humana.

Parece que as pessoas estão des-
providas de pensar, e não buscam
resposta para os seus questionamen-
tos e inquietações, mas aceitam tudo
como verdades inquestionáveis, imu-
táveis. O filósofo René Descartes já
dizia: Cogito, ergo sum (penso, logo
existo) e as pessoas que buscam as
coisas fúteis da vida consequente-
mente não vivem (pois não pensam),
apenas vegetam…

Não existe uma verdade única,
pura, absoluta, mas também nem
tudo é relativo. Cada segmento da

sociedade tem suas leis, códigos cul-
turais, crenças que devem ser respei-
tadas, porém não deve ser seguidas
apenas por condicionamento ou por-
que são aceitas pela maioria das pes-
soas. Obviamente que o limite é o
direito à liberdade e integridade
alheia e, se não estiver ferindo ne-
nhum direito do outro, cabe a cada
um fazer e viver conforme acha cor-
reto, e de acordo com a sua verdade.
Por isso os professores agem corre-
tamente quando incitam, estimulam,
provocam o estudante a pensar, e não
oferecem respostas prontas.

Sócrates afirmava que “existe
apenas um bem, o conhecimento, e
um mal, a ignorância”; e a partir do
momento que internalizarmos e bus-
carmos o conhecimento ninguém
mais poderá nos ludibriar com falá-
cias ou engodos; sairemos da caver-
na e iremos descobrir que existem
outras luzes de possibilidades de ver-
dade, e não apenas aquela que nos
foi ensinada.

Enxurrada de candidatos
Mesmo faltando mais de um ano para as eleições que vão eleger o pre-
sidente da República, os governadores de Estado, 1/3 dos Senadores e
os deputados estaduais e federais, as movimentações políticas já co-
meçam a ser implementadas nos diversos municípios brasileiros.

Aqui em Candeias não é diferente. Pelo que se comenta nos basti-
dores políticos da cidade, deveremos ter, pelo menos, seis candidatos
a deputado federal ou estadual, com domicílio eleitoral no nosso mu-
nicípio, o que, convenhamos, é muito candidato prá pouco voto.

Falam das prováveis candidaturas da ex-prefeita Tonha Magalhães
a deputada federal; do atual secretário de Justiça do Estado, Carlos
Martins, também candidato a deputado federal; do ex-prefeito Sargento
Francisco, que deverá concorrer a uma vaga na Assembleia Legislati-
va; do ex-vereador Antônio Gilson, Bobó, a deputado estadual; do atu-
al secretário de Serviços Públicos, Valdir Cruz, também a deputado
estadual, além do filho do deputado Sargento Isidório, o jovem Isidó-
rio Júnior, que deverá ser candidato a deputado estadual, já que o Pas-
tor Isidório deverá ser candidato a federal.

Sem falar nas candidaturas de fora, uma vez que o prefeito Pitago-
ras Ibiapina apoia o deputado federal Cacá Leão, o ex-prefeito Sargen-
to Francisco vota no deputado Paulo Magalhães, o presidente do PTB,
João Soares apoia o deputado Cláudio Cajado, e por aí vai...

Candidato de Wagner
Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da
prefeitura de Candeias, Robson Santana, que faz parte do grupo Reen-
cantar, do PT, que tem como principais lideranças, o governador Rui
Costa, o ex-governador Jaques Wagner e a atual prefeita de Lauro de
Freitas, Moema Gramacho, a candidatura do atual secretário de Justi-
ça do Estado, Carlos Martins a deputado federal tem o aval e apoio
incondicional do ex-governador Jaques Wagner.

De acordo com Robson, a prefeita Moema Gramacho, que era de-
putada e deixou a Câmara Federal para assumir a prefeitura de Lauro
de Freitas, abriu a vaga, que agora será ocupada pelo secretário Carlos
Martins. Bom pra Candeias!

“Vou cumprir meu mandato”
Assim se expressou o vereador Arnaldo do Ponto Econômico, ao ser
questionado pela coluna, se assumiria a Secretaria de Indústria e Co-
mércio, depois do rompimento da vice-prefeita Márcia Gomes com o
prefeito Pitagoras Ibiapina, já que o titular da pasta foi indicado pela
vice-prefeita.
“Como sou do PSDB e a Secretaria é do meu partido, se o prefeito achar
que devo ficar com a pasta, posso indicar alguém. Agora, assumir, ja-
mais, porque fui eleito para ser vereador e vou cumprir o meu manda-
to”, cravou o vereador Arnaldo, que é o líder do prefeito na Câmara.

Aniversário
A prefeitura e a Câmara Municipal convidam a população do municí-
pio para participar das festividades em homenagem aos 59 anos de
emancipação política de Candeias, que acontecem hoje, 14 de Agosto.

A programação vai começar às 5 horas da manhã com alvorada fes-
tiva e queima de fogos de artifício, seguindo-se do hasteamento das
bandeiras, do Brasil, da Bahia e do município, na praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes; Missa em Ação de Graças na Matriz de Nossa Senhora
das Candeias e sessão especial na Câmara de Vereadores. Prestigiem!

Sessão Especial
É grande a expectativa nos meios políticos para o discurso que o pre-
feito Pitagoras Ibiapina fará no dia 14 de Agosto, na sessão especial
que marcará os 59 anos de emancipação de Candeias.

Aliados dizem que o prefeito tem muito o que mostrar, já a oposi-
ção acha que os seis primeiros meses da gestão foi um fiasco. Vamos
ver como será a fala do prefeito.

Sessão Especial II
Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Fernando Calmon e a
sua equipe, está preparando uma sessão inesquecível. Ao se observar
as mudanças que já foram implementadas na administração da Casa
do Povo, teremos, realmente uma grande sessão. Aguardemos!

Busca e apreensão
Uma operação da Polícia Federal realizada no último dia 26 de julho,
fez busca e apreensão na sede da agência Atenas Comunicação Ltda,
que teria trabalhado na campanha eleitoral do prefeito Pitagoras Ibia-
pina.

A Atenas também foi a responsável pelas campanhas dos ex-prefei-
tos Sargento Francisco e Maria Maia.

Repercussão
A notícia da operação da Polícia Federal na Agência Atenas
Caiu como uma bomba nos meios políticos de Candeias. Teve gente da
oposição soltando foguetes, achando que a operação poderia compli-
car a vida do prefeito Pitagoras Ibiapina.
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MAIS QUE UMA CLÍNICA DE SAÚDE
UM SÍMBOLO DE RESPEITO À VIDA

CLÍNICA MARIA ALBANO

A Clínica Maria Albano, que em 2017 está completando 40 anos de

relevantes serviços médicos prestados às populações de Candeias e

região, sempre se modernizando para  acompanhar a evolução da

medicina, visando o bem estar dos seus pacientes, também se

solidariza com as homenagens prestadas a Candeias neste 14 de

Agosto, quando a cidade comemora 58 anos de Emancipação Política.

A Câmara Municipal de Candeias foi criada em 07 de abril de
1959. Sua instalação ocorreu nas dependências do Brasil
Esporte Clube. A sua primeira formação contou com sete
parlamentares, passando posteriormente pera 09 e depois
para 13. No ano de 1990, por força da Lei Orgânica Municipal
promulgada em 5 de abril de 1990, passou para 15 vereadores.
A partir de 2005, através da resolução do Supremo Tribunal
Federal, houve no Brasil a redução do número de
parlamentares municipais, tendo o município de Candeias
uma redução de cinco vereadores, ficando apenas 10. Desde
2012, a Justiça Eleitoral permitiu que Candeias passasse a
contar com 17 vereadores, o que acontece agora.

Criação da Câmara de Vereadores de Candeias
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Neste dia tão importante para todos nós candeienses, eu não pode-
ria deixar de me congratular com todos aqueles que lutaram pela

emancipação e que ainda lutam para o desenvolvimento de
Candeias. Uma cidade se torna grande, com o trabalho do seu povo.
Hoje, como Vereador dessa terra, me sinto feliz de participar dessa

festa de aniversário. Parabéns, Candeias!

São os votos do Vereador Val Enfermeiro

Nesta oportuna e
afortunada data,
reservamos tudo de
espetacular para
parabenizarmos a nossa
grandiosa cidade pelos
seus cinquenta e nove
anos de emancipação
política.
Somos gratos por
tudo que essa maravilhosa terra nos deu,
aprendemos a amá-la de verdade.  Agora
como vereador dessa cidade querida, vamos
nos unir ainda mais por um futuro digno e
uma Candeias melhor.

Nesses 59 anos, avançamos muito em diveras áreas,  temos um
município que ainda precisa de muita ação para se desenvolver.
Contamos com comércio forte e   indústria ativa, garantindo a ge-
ração de emprego e renda para nossa população.
Ainda temos muito em que avançar, mas estamos na Câmara Mu-
nicipal trabalhando para que a nossa cidade continue sendo uma
terra de desenvolvimento e paz.

Nesses 59 anos de emancipação política e administrativa, o meu
maior orgulho é poder participar do seu progresso e
desenvolvimento, trabalhando para ajudar a nossa cidade a atingir
o desenvolvimento que todos nós almejamos.
Agora como membro do Poder Legislativo Municipal vou poder
trabalhar ainda mais em defesa dos interesses da nossa população.

O vereador Jorge da JM, um político que acredita no potencial
de Candeias e na força do trabalho do seu povo, e que no dia-a-
dia tem participado do desenvolvimento desta cidade das Luzes,
se congratula com as homenagens prestadas ao município neste
14 de Agosto, quando comemoramos 59 anos de Emancipação
Política e Administrativa, na certeza de que melhores dias virão
para todos nós que amamos essa terra!

Vereador Nal da San Martim

Vereador Irmão Gerson

Vereadora Rosana de Bobó

Gostaria de utilizar as páginas do jornal O Candeeiro para me dirigir
ao povo de Candeias nesta data tão importante, quando a cidade
comemora 59 anos de emancipação política e administrativa,
graças à luta de bravos candeienses. Hoje, Candeias é uma das mais
importantes cidades da Bahia e, temos orgulho de contribuir para o
seu desenvolvimento. Estarei na Câmara de Vereadores defendendo,
sempre, os interesses da população candeense.

“É com muita honra e orgulho, que me dirijo aos meus irmãos can-
deienses, para me congratular pelas homenagens prestadas à nossa
Terra, nesse 14 de Agosto, quando comemoramos 59 anos de Eman-
cipação Política. Agora, como vereador do nosso município, pode-
rei elaborar projetos  para beneficiar toda a nossa comunidade.

Vereador Edmilson Amaral - MICA

Vereador Pastor Adailton Sales

Vereador Jorge da JM

Estamos em festa! Hoje a nossa querida
Candeias comemora
mais um aniversário
de emancipação
político-
administrativa.
Há exatamente 59
anos, bravos
candeienses lutaram
para tornar o nosso
município independente de Salvador, hoje,
o nosso município é um dos mais
importantes da Região Metropolitana de
Salvador.
Agora, como membro da Câmara de
Vereadores, vou defender, com fervor, os
interesses do nosso povo.

Vereador Gil Soares

Vereador Arnaldo do Ponto Econômico

HOMENAGEM DO VEREADOR SILVIO
CORREIA PELO 59º ANIVERSÁRIO DA

EMANCIPAÇAO POLÍTICA DE CANDEIAS

Texto: Assessoria do Vereador

É com muita alegria que nesta data especial
celebramos o 59º aniversário da emancipação
política desta querida e acolhedora Cidade que a
ninguém discrimina. Na
qualidade de um dos seus
representantes na esfera
do legislativo Municipal,
nos congratulamos com
todos os munícipes de
Candeias, pelo seu
denodado esforço no
engrandecimento diário
desta cidade, aos que
aqui nasceram e a tantos outros que escolheram
essa boa terra para viver e influir ativamente no seu
progresso. É uma cidade que nos enche de orgulho
por ser, sem dúvidas, uma cidade de todos nós.

Há seis meses no exercício das atividades
parlamentares, não temos limitado esforços para
influir na aprovação de proposições do interesse do
Município, bem assim na construção de inúmeras
outras, para alcançar os diversos seguimentos desta
população, principalmente aos menos favorecidos.

No curso desses seis meses, a nossa voz não se
calou na defesa dos interesses de nossos munícipes,
pois o compromisso do nosso mandato é com quem
nos confiou a responsabilidade de representá-los: o
povo de Candeias!

É verdade, que há muito ainda a se fazer nesta
Cidade, neste Município como um todo, para
justificar a grandeza deste povo pacato, trabalhador
e ordeiro de Candeias. O desenvolvimento precisa
acontecer, Candeias tem pressa e a sua juventude,
as classes trabalhadoras, os contribuintes e demais
seguimentos, cobram isso, dos seus representantes.
Significativa parcela da nossa gente está buscando
novos conhecimentos, se informando, mas não está
encontrando os espaços necessários para aplicá-los.
Candeias precisa hospedar novos investimentos e
envidar esforços para que a sua população ativa
possa, aqui mesmo, vender a sua força de trabalho,
sem que seja forçada fazê-la em outras plagas.

Candeias, através dos seus governantes precisa
introduzir políticas públicas eficazes que assegurem
a esta geração e as futuras um espaço digne de se
viver. Candeias reclama zelo dos seus governantes
para com a coisa pública, principalmente ao que diz
respeito a acessibilidade e mobilidade urbana.

Esforços não devem ser poupados, no sentido de
se implantar bons programas voltados para o
homem do campo, com o objetivo de assegurar o
êxito do seu labor. Programas que abracem a
agricultura familiar, que desenvolvam a
piscicultura, a pecuária e tantas outras vocações da
atividade humana, obviamente, com foco no
desenvolvimento sustentável.

É dentro dessa reflexão que nos congratulamos
com o transcurso do 59º aniversário de
emancipação política de Candeias, desejando
melhores dias e muita paz para tantos quantos aqui
vivem. Viva 14 de Agosto! Salve Candeias!

VEREADOR SILVIO CORREIA

Neste dia tão importante para todos nós que nascemos ou escolhemos essa terra abençoada
por Deus para viver, e que acreditamos no seu potencial para ser
uma das cidades mais importantes da Bahia, eu não poderia deixar
de me congratular com todos aqueles que lutaram pela nossa
Emancipação Política, que hoje completa 59 anos.
Continuarei na Câmara de Vereadores defendendo os interesses do
querido povo de Candeias.

É com imensa alegria que venho parabenizar a cidade de Candeias pelos seus 59 anos de
emancipação política. Tenho me empenhado na Câmara de Vereadores para tornar a minha cidade
um município cada dia mais pujante, e digno para se viver. Permanecerei defendendo a bandeira
que levantei no período de campanha “Por mais cidadania”, porque
acredito que podemos transformar qualquer meio através da união. Nesses
sete meses de mandato tenho buscado  criar projetos de leis que enfatize a
importância da participação  dos munícipes no processo de transformação
da cidade que todos queremos viver. Acredito que nenhum lugar será bom,
se nele não estiver o nosso coração, a nossa sede de transformação e o
nosso respeito ao próximo.  Por isso, permanecerei com meus olhos
inclinados para Deus, na confiança que Ele continue tornando possível o
meu trabalho. A Candeias eu emano os meus sinceros votos de
prosperidade e paz.

Agência Candeias - Bahia
Praça Dr. Gualberto - Centro

A agência do Banco Bradesco de Candeias, que
também faz parte da história brilhante desse
município, se congratula com as homenagens
prestadas ao aniversário de 59 anos  de
Emancipação Política , acreditando, sempre, em
seu desenvolvimento.
Parabéns ao povo e as autoridades de Candeias!

Vereador Diego Maia

Fotos Gentilmente cedidas por Abdias Alves
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SEDUC de São Francisco do Conde
promove palestra sobre o Autismo

A educação brasileira garan-
te o direito à inclusão edu-
cacional dos alunos diagnos-
ticados com Transtorno do
Espectro Autista. Em con-
formidade com a lei, a Secre-
taria Municipal da Educação
– SEDUC realizou a confe-
rência “Transtorno do es-
pectro Autista – TEA: Inter-
vir para incluir”, no auditó-
rio da CEJAL, na tarde de
quarta-feira (26).

Ministrada pela profes-
sora Mariene Maciel, a pa-
lestra teve por objetivo pre-
parar diretores, coordena-
dores pedagógicos, profes-
sores de educação especial,
psicopedagogos e professo-

res que possuem alunos com
o transtorno para que pos-
sam compreender as carac-
terísticas apresentadas pelos
alunos com TEA e fomentar
estratégias de inclusão. Den-
tre as peculiaridades desses
estudantes, está a dificulda-
de de comunicação e sociali-
zação, os comportamentos
repetitivos e interesses res-
tritos.

Participaram da palestra,
compartilhando suas experi-
ências, os pais de João Vitor:
Luciano César dos Santos e
Maria das Graças Leal. João
tem 7 anos de idade e estuda
na Escola Rural de Jabequa-
ra das Flores. “Tudo o que a

palestrante falou, estou re-
conhecendo em meu filho”,
declarou o pai de João.

Dentre os pontos aborda-
dos pela professora Mariene
– que também tem um filho
com TEA – estava o gosto
dos “autistas” por espelhos,
aparelhos eletrônicos, sua
enorme sensibilidade para a
arte, o apreço pelas rotinas e
a necessidade de se criar
conteúdos personalizados
para atrair a atenção dos es-
tudantes, sobretudo envol-
vendo música.

“É dentro da escola que
ele irá se desenvolver, no
contato com os colegas”, fa-
lou a palestrante. “Por terem
uma hipersensibilidade au-
ditiva e perceberem os sen-
timentos no ar, é necessário
termos muito cuidado com o
que falamos, pois eles perce-
bem tudo”, completou Mari-
ene.

Segundo Luciano, até 1
ano e 11 meses, João falava,
mas, repentinamente, dei-
xou de pronunciar as pala-
vras. Desde então, tanto ele
como sua esposa Graça – que
é professora da escola em
que João estuda – têm lan-
çado mão de uma série de
cuidados para garantir ao
menino um desenvolvimen-
to saudável e inclusivo. O
garoto é acompanhado por

Secretário da Educação de
São Francisco  do Conde,
Marivaldo do Amaral,
assiste a palestra da

professora Mariene

uma variedade de profissio-
nais do Programa de Aten-
ção, Acompanhamento Pe-
dagógico e Psicossocial a
Alunos e Professores – PRO-
AP, órgão ligado à SEDUC.

Prova de que quem tem
TEA pode conviver em soci-
edade, apesar das dificulda-
des, e ter sucesso profissio-
nal, é o gênio do futebol, o
argentino Lionel Messi, que
foi diagnosticado aos 8 anos
de idade. A partir da confe-
rência realizada pela Gerên-
cia de Educação Inclusiva da
SEDUC ficou ainda mais cla-
ro que o estudante pode e
deve se integrar, e a escola é
o melhor local para isso.

A Secretaria Municipal de
Serviços, Conservação e Or-
dem Pública - SESCOP pas-
sou por uma mudança de es-
paço físico. A secretaria, que
antes funcionava ao lado do
Departamento de Trânsito e
Transportes, localizado na
Praça da Independência - s/
n, ao lado da Pousada Recan-
to do Parque, cedeu seu es-
paço físico para as futuras
instalações da Caixa Econô-
mica Federal e ocupa, desde
o último dia 24 de julho, o es-
paço que era do Departa-
mento de Trânsito e Trans-
portes, que por consequência
também foi deslocado para a
antiga sede da Defesa Civil,
localizada na Rua Rodolfo
Tourinho, em frente ao Pos-
to São Francisco.

No novo espaço, a SES-
COP criou uma recepção
com sala de espera e com-
porta os departamentos de:

A nova sede da SESCOP
dará mais conforto

O dublê de empre-
sário e repórter fo-
tográfico, Jorge
Bastos, também se
associa às homena-
gens prestadas ao
povo de nosso mu-
nicípio e suas auto-
ridades, pelas co-
memorações de

mais um ano de Emancipação Política.
Felicidades Candeias!

SESCOP ganhou nova fachada

Professora Mariene  Maciel explica aos
presentes as  características do autismo

Recursos Humanos, Admi-
nistrativo, Iluminação Públi-
ca, Limpeza Pública, Manu-
tenção de Espaços Públicos,
Almoxarifado e Contratos.
Os departamentos de Proje-
tos de Educação Ambiental,
Coleta Seletiva e Interven-
ções Paisagísticas foram
mantidos no espaço que já
ocupavam.

A fachada também ga-
nhou uma nova pintura com
as cores da gestão.

Gerente de Projeto do Ministério
do Meio Ambiente visita Candeias

Pitagoras  e Toni receberam Ivanilson Gomes

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

O Meio Ambiente foi um dos
assuntos mais debatido no
G20, isso por que os grandes
países têm consciência de
que o aumento na tempera-
tura do planeta acarretará
danos consideráveis à econo-
mia mundial. As populações
mais pobres serão as mais
afetadas, pois a intensifica-
ção dos eventos climáticos
extremos, dos processos de
desertificação e de perdas de
áreas agricultáveis, levará à
escassez de alimentos e de
oferta de água potável, à dis-
seminação de doenças e a
prejuízos na infraestrutura
econômica e social.

Pensando neste impacto
e para contribuir com o meio

ambiente, o Secretário de
Meio Ambiente e Agricultu-
ra, Toni Gleidson, convidou
o Gerente de Projetos do Mi-
nistério do Meio Ambiente,
Ivanilson Gomes, para tratar
sobre possíveis investimen-
tos do Ministério do Meio
Ambiente em Candeias e re-
gião.

Na oportunidade Ivanil-
son Gomes se mostrou solí-
cito, elencou projetos que se
adequam a realidade do mu-
nicípio e deu exemplos de
empresas, nacionais e inter-
nacionais, que investem em
ações de preservação da na-
tureza. “As mudanças climá-
ticas afetam a todos, por isso
as empresas estão investin-

do na preservação do meio
ambiente”, relatou Gomes.

O gerente enfatizou tam-
bém que sustentabilidade é
uma realidade e é funda-
mental. Explicou que uma
cidade sustentável é uma ci-
dade atrativa que pode uti-
lizar desta condição para ter
uma relação melhor com
empresários, fazer parcerias
com a iniciativa privada e
com ONGs estrangeiras que
lutam por esta causa.

O prefeito, Dr. Pitagoras,
relatou que a cidade susten-
tável está em seus planos e
deu total apoio ao Secretá-
rio Toni Gleidson, na busca
de projetos e incentivos para
melhoria da cidade. “Sem-
pre fui ligado ao meio ambi-
ente e à cultura orgânica.
Tenho consciência ambien-
talista e quero uma cidade
que caminhe junto com o
meio ambiente”, pontuou
Pitagoras.

Silvio Correia, primeiro
vereador eleito pelo Partido
Verde no município, partici-
pou da reunião com o repre-
sentante do Ministério do
Meio Ambiente.

Instituto Mosaic divulga
Relatório de Atividades 2016

O Instituto Mosaic, entida-
de pertencente à Mosaic
Fertilizantes e voltada para
realização de ações com foco
em responsabilidade social,
divulgou nesta segunda-fei-
ra (24) o Relatório de Ativi-
dades de 2016. Com um in-
vestimento de cerca de R$
1.000.000,00 neste último
ano e mais de 4.500 pessoas
beneficiadas diretamente, o
Instituto segue reforçando
sua missão por meio de qua-
tro projetos voltados para
educação e para o fortaleci-
mento das comunidades
onde possui atuação.

Em linhas gerais, em
2016, o programa Mosaic
Educa, voltado ao incentivo
à leitura, atuou nas cidades
de Paranaguá (PR) e Rondo-
nópolis (MT), beneficiando
960 alunos e 47 professores.
Em pesquisa realizada na
escola participante da ação
no município de Paranaguá,
identificou-se que 60% dos
alunos melhoraram em 30%
suas habilidades de escrita.

Já o Mosaic Transforma,
que provê formação comple-
mentar para jovens e adul-
tos, teve edições em Parana-
guá (PR), Rondonópolis
(MT) e Sorriso (MT), com
cursos de operador de logís-
tica, auxiliar de cozinha,
computação, entre outros.
Na última mensuração, rea-
lizada no início de 2017,
37,5% dos participantes dos
cursos encontram-se em-
pregados.

O programa Diálogos
Mosaic, que, por enquanto,
possui atuação específica em
Paranaguá (PR) e visa forta-
lecer os atores sociais, de
modo a fomentar um pro-
cesso de desenvolvimento

comunitário, suportou a ex-
pansão do Projeto Beira Rio
Escolinha de Futebol para
outros três bairros da região,
beneficiando 90 crianças e
jovens de 9 a 20 anos. Tam-
bém foi consolidado o Espa-
ço Vida e Música, que visa
desenvolver habilidades ar-
tísticas de 20 crianças e ado-
lescentes por meio de aulas
de sopro e percussão. Além
disso, cerca de 15 associações
e organizações do município
foram beneficiadas pelas
ações do Comitê.

Neste último ano, o Vo-
luntariado Mosaic, que tem
como foco estimular a parti-
cipação dos funcionários da
empresa em ações solidárias,
foi implementado em todas
as unidades da Mosaic no
Brasil. Houve um investi-
mento de R$ 110.000,00
para a implantação de diver-
sas ações, foram doados
1.000 livros infantis e 3.000
crianças foram beneficiadas
diretamente.

Elias Lima, diretor do
Instituto Mosaic e diretor de
Operações na Mosaic Ferti-
lizantes, conta que os resul-
tados alcançados em 2016
refletem o alto comprometi-
mento da empresa, funcio-
nários e parceiros, bem como
o interesse da comunidade
em ações que ofereçam opor-
tunidades de aprendizado e
desenvolvimento. “Acompa-
nhar o amadurecimento e a
evolução das atividades do
Instituto Mosaic reforça a
sensação de que estamos no
caminho certo e contribuin-
do positivamente para a
transformação da realidade
nas regiões onde atuamos”
completa o executivo.

Para saber mais sobre o
Instituto Mosaic e visualizar
o relatório completo, basta
acessar http://

www.mosaicco.com.br/com-
munity/3028.htm.

Sobre o Instituto Mosaic
O Instituto Mosaic, fun-

dado em 2008, é a entidade
voltada para a realização de
ações com foco em responsa-
bilidade social da Mosaic
Fertilizantes. A instituição
promove iniciativas que for-
talecem as bases para o de-
senvolvimento das comuni-
dades nas quais possui uni-
dades em operação, por meio
de investimentos sociais e
ações de voluntariado. Entre
seus projetos estão o Progra-
ma Diálogos Mosaic, o Mo-
saic Educa, o Mosaic Trans-
forma e o Voluntariado Mo-
saic.

Sobre a Mosaic Fertili-
zantes

A Mosaic Fertilizantes é a
maior produtora global de
fosfatados e potássio combi-
nados. Com a missão de aju-
dar o mundo a produzir os
alimentos de que precisa,
entrega cerca de 20 milhões
de toneladas de fertilizantes
para 40 países. No Brasil,
atua na produção, importa-
ção, comercialização e distri-
buição de fertilizantes para
aplicação em diversas cultu-
ras agrícolas, além de ingre-
dientes para nutrição ani-
mal. Possui unidades de fer-
tilizantes, próprias e contra-
tadas, em nove estados bra-
sileiros e no Paraguai. Por
meio do Instituto Mosaic,
promove ações de responsa-
bilidade social nas localida-
des onde está instalada. A
empresa também é controla-
dora do terminal portuário
da Fospar, em Paranaguá.
Para mais informações, visi-
te www.mosaicco.com.br.
Siga-nos no Facebook e
LinkedIn.

Fonte: Edelman Significa
Carolina Santos

II Festival das
Culturas
aconteceu em
SFC

Durante quatro dias, São
Francisco do Conde sediou o
II Festival das Culturas. Um
evento promovido pela Uni-
versidade da Integração In-
ternacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB),
através da Pró-reitoria de
Extensão, Arte e Cultura –
PROEX, que tem como obje-

tivo promover a integração
entre os Países da Língua
Portuguesa da universidade,
através da arte e das expres-
sões culturais.

O Festival das Culturas,
que é apoiado pela Prefeitu-
ra de São Francisco do Con-
de, articula diversas oficinas
como música, poesia, artes
cênicas, fotografia, literatu-
ra e outras expressões cultu-
rais e artísticas. O evento foi
aberto no dia 18 e encerrado
no último dia 21 de julho,
com uma grande participa-
ção popular.

Além do campus da UNI-
LAB, o evento também acon-
teceu nas escolas do municí-
pio de São Francisco do Con-
de e em outras cidades cir-
cunvizinhas, como Candeias
e Santo Amaro da Purifica-
ção, promovendo, assim,
uma conexão entre o regio-
nal e o internacional às vári-
as outras formas de diálogo.
Nessa perspectiva cultural, a
programação também con-
tou com exposições perma-
nentes e feira gastronômica
de comidas típicas pelo Cam-
pus de Malês.

Hoje, eu não poderia deixar de prestar justas
homenagens a Candeias pelas comemorações
dos seus 59 anos de emancipação. Parabéns ao
seu povo e aos seus dirigentes, que são os
principais responsáveis pelo progresso desta
terra. Professor Osvaldo Miranda Filho

Diretor do Instituto do Conhecimento da Bahia - ICB e da FAC
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O BraseiroRestaurante A Melhor comida
a Quilo da Região
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Fonte e Foto:

Ascom/PMC

Secretário Valdir Cruz visita a
Guarda Civil Municipal de Salvador

Valdir Cruz quer implantar a GM em Candeias

ANTENA LIGADA

Rildo Silva

rildo.anselmo@hotmail.com

Humana Brasil apresenta projeto para
possível implantação em Candeias

Toni Gleidson recebeu os técnicos da Humana  Brasil

Cinismo I
É impressionante o cinismo dos políticos brasileiros
denunciados em atos de corrupção pela operação Lava Jato
ao confrontar a Justiça. Parlamentares e empresários se
comportam como se fossem  inocentes e caçoam da Justiça
Comum,  da Polícia Federal, do Ministério Público e do
Supremo Tribunal Federal - STF. Paralelo a isto, o cidadão
brasileiro fica perplexo e indignado com a maneira cínica
que os políticos manipulam as Leis ao seu favor.

A Constituição Federal instituiu a presunção da
inocência até que se prove o contrário, mas diante das
provas, gravações de áudios e de vídeos, delações, planilhas,
malas suspeitas, depósitos e transferência bancárias será
difícil acreditar na inocência dos denunciados. O eleitor
brasileiro está impotente e sem esperança de um futuro
melhor para o país.

Cinismo II
“Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”, essa
frase é de Joseph Goebbels, que foi ministro da Propaganda
de Adolf Hitler na Alemanha Nazista, exercendo severo
controle sobre as instituições e que atualmente tem sido
alardeada constantemente pelos políticos do PT, PMDB, PP
e de tantos outros partidos políticos envolvidos em atos de
corrupção e de roubalheira.

O cinismo para mentir é impressionante que nem todo
o óleo de peroba do mundo seria suficiente para lumiar
tantas caras de pau. Pode-se enganar muitos por pouco
tempo; pode-se enganar poucos por muito tempo; mas não
se pode enganar muitos o tempo todo. Cabe ao eleitor decidir
em quem votar nas próximas eleições.

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Finalmente, a prefeitura de Candeias vai recuperar a via de
acesso ao centro administrativo da cidade. O Diário Oficial
do Município publicou o resultado de habilitação referente
a Tomada de Preços n°009/2017, cujo objeto é a contratação
de empresa para execução dos serviços de recapeamento e
pavimentação asfáltica  na  Av.  Dr.  Celino  Gomes  da  Silva,
no  bairro  Ouro  Negro.

A empresa vencedora da licitação é a Sociedade Civil de
Construção  Ltda., SOCIC,  e o valor da obra está estimado
em R$ 737.984,67 (setecentos e trinta e sete mil novecentos
e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Pavimentação asfáltica
O Diário Oficial do Município de Candeias publicou o
resultado de habilitação referente a Tomada de Preços
n°010/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa para
Execução dos Serviços de pavimentação Asfáltica em
diversas ruas  do  bairro  Urbis  I  (Travessa  Tancredo  Neves,
caminho  12  e  2ª  Tv.  Tancredo  Neves).

A empresa Sociedade Civil de Construção Ltda., SOCIC,
também é a vencedora do processo licitatório. O valor da
obra é de R$ 1.121.183,90 (um milhão cento e vinte e um
mil cento e oitenta e três reais e noventa centavos).

Viaduto da Nova Brasília
O viaduto da Nova Brasília ainda não foi contemplado com
as novas cores da administração do prefeito Pitágoras
Ibiapina. O amarelo e o vermelho, cores oficiais da gestão,
não estão presentes no viaduto que liga os bairros da Pitanga
a Nova Brasília. Fato que ocorreu no viaduto da Rede
Ferroviária e que também ganhou uma nova iluminação.
Entretanto, a nova pintura deste viaduto não receberá
polpas de inauguração, como aconteceu com a nova pintura
do Colégio Professor Dásio.

Prorrogação de obra
A obra de substituição do calçamento e da iluminação às
margens das BA 522 e BA 523 serão prorrogadas por mais
alguns meses. A informação é da Secretaria de Obras do
município, através do engenheiro Samuel, que é responsável
pela fiscalização da execução do serviço.

Originalmente, o término da obra estava previsto para
outubro de 2017, mas os atrasos por motivos diversos
forçaram a administração municipal a inserir um aditivo
no contrato.  Segundo o engenheiro, o trecho entre o viaduto
da Nova Brasília e o Hospital Medicina Humana demandará
mais tempo devido a necessidade da construção de uma
contenção de encosta.

Precatórios da educação
Professores da rede municipal estão reivindicando da
prefeitura de Candeias, o pagamento da diferença salarial
referente aos precatórios do antigo Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FUNDEF. Diante disso, o
Sindicato dos Servidores do Município de Candeias
(SISEMC) está promovendo diversas reuniões com os
trabalhadores em educação para esclarecer dúvidas sobre
esses recursos.

Os profissionais do magistério que trabalharam entre
1997 e 2006 têm direito a 60 % das verbas dos
precatórios. O pagamento da diferença salarial está de
acordo com a Lei Federal 11.494/2007 e da Resolução do
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Os recursos
dos precatórios do FUNDEF podem ser utilizados
somente em educação, sob pena de caracterização de
desvio de finalidade. O município de Candeias tem um
valor de cerca de R$ 128 milhões para receber de
precatórios do FUNDEF, atual FUNDEB.

No último dia 25 de julho,
membros da ONG Humana
Brasil reuniram-se com o
Secretário de Meio Ambien-
te, Toni Gleidson, para apre-
sentar o projeto Bahia Pes-
ca, que deverá ser implanta-
do em Candeias. O objetivo
é inserir famílias que vivem
da pesca no projeto que já
beneficiou mais de 1.250 fa-
mílias nos municípios assis-
tidos gerando renda e em-
prego. Entre as atividades
desenvolvidas pelo grupo es-
tão: Visita da equipe às co-
munidades marisqueiras e
pescadores para apresentar
o projeto e realizar cadastra-
mento; Reuniões com par-
ceiros: Colônias, Associações
Cooperativas, Sindicatos ru-
rais; Conhecer a realidade da
produção familiar; Conhecer
as prioridades das comuni-
dades; Oficinas: Pesca sus-
tentável, Organização da
produção para comercializa-
ção; Acompanhamento da
família para desenvolvimen-
to da sua unidade produtiva;
Desenvolvimento de ações
em grupos.

O Coordenador de Pesca
e Aquicultura, José Carlos
Bezerra, destacou o ganho
para as comunidades que já
são assistidas pelo projeto.
“As mulheres são as mais
beneficiadas, pois muitas
delas ajudam no sustento da
família”. Desenvolvemos
muitas ações que envolvem
artesanato, orientação de
saúde e muito mais. Partici-
param da reunião, o Enge-
nheiro de Pesca, Gemerson
Robert; a Coordenadora da
Humana Brasil, Sofia Reyna;
a Bióloga Carine Nunes; a

Diretora de programas e pro-
jetos da Seduc, Luzia Regis;
Andrew Silva, Engenheiro de
pesca e técnico de campo. O
encontro contou ainda com
a presença do presidente da
colônia de pescadores, Car-
los Augusto, que trouxe a re-
alidade da categoria e a roti-
na dos profissionais da área.

Humana Brasil
Na Bahia desde 2007, tra-

balha em prol do desenvol-
vimento das comunidades
rurais. Atua em cooperação
com diversas organizações

internacionais, tais como:
União Europeia, Governo
Federal e Governo do Esta-
do da Bahia. Em 2016, a
Humana Brasil iniciou seu
primeiro projeto no Recôn-
cavo baiano e região metro-
politana de Salvador, reali-
zando assistência técnica e
extensão rural-ATER, a par-
tir da parceria com a Secre-
taria da Agricultura, Pecuá-
ria, Irrigação, Pesca e Aqui-
cultura do Governo do Es-
tado, por meio da execução
do programa Vida Melhor,
com ações do Bahia Pesca.

O próximo passo é fazer
o levantamento das deman-
das, mapear as comunida-
des elegíveis para iniciar as
ações, que incluem o fomen-
to do consumo da pesca no
uso da merenda escolar
através de processos licita-
tórios promovendo empre-
go e renda dentro da comu-
nidade. O projeto já atua em
Salvador, Candeias, São
Francisco do Conde, Sauba-
ra, Vera Cruz, Maragogipe,
Madre de Deus, Salinas das
Maragaridas e Itaparica.

O Secretário de Serviços Pú-
blicos de Candeias, Valdir
Cruz, acompanhado do Dire-
tor de Planejamento e Proje-
tos, Anailton Cruz, estiveram
presentes na sede da Guar-
da Civil Municipal de Salva-
dor para conhecer e entender
o funcionamento do órgão.

De acordo com o Secretá-
rio Valdir Cruz, a visita foi
realizada devido a Guarda
Civil Municipal de Salvador
ser uma das grandes referên-
cias. “Estamos nos organi-
zando para desenvolver um
projeto para possível im-
plantação da Guarda Muni-
cipal em Candeias, por isso
estamos buscando informa-
ções técnicas com a Guarda
Civil de Salvador”, explicou
o secretário.

Segundo o Inspetor Inte-
rino e Gerente de Planeja-
mento, Vagner Santos, a

GCM Salvador contribuirá
no que for possível para que
o projeto seja implantado. “É
importante para municípios
como Candeias a existência
de uma Guarda Municipal.
Passaremos as informações
necessárias para contribuir
com a elaboração do projeto

e acompanharemos todo o
processo, torcendo para que
a segurança pública naquele
município seja fortalecida”,
concluiu.

Valdir Cruz agradeceu
pelas informações recebidas
e disse que vai levar o pleito
para o prefeito Dr. Pitagoras.

O empresário Valdemar Horta felicita toda a população do
município, do qual tem a honra de fazer parte,
pelas comemorações em homenagem ao
aniversário de Emancipação Política e desta
terra de Nossa Senhora das Candeias,
celebrado neste 14 de Agosto de 2017, quando
a cidade completa 59 anos de muita luta e
prosperidade do seu povo, numa expectativa
de que o município continuará crescendo.

Mapele foi palco
do Projeto
Cultura em
Movimento

No último dia 19 de julho,
foi apresentado na Praça da
Mangueira, em Mapele, o
Projeto Cultura em Movi-
mento – Chulas e Xaréus do
Recôncavo, que promove a
valorização da memória in-
dividual e coletiva das co-
munidades em uma estrutu-
ra super moderna num ôni-
bus-palco adaptado.

Durante o evento, o mú-
sico, cantor, compositor e
instrumentista Roberto
Mendes, idealizador do pro-
jeto, acompanhado de um
Coletivo Musical,
realizou um show e os mo-
radores do povoado pude-
ram participar de ações re-
lacionadas à cultura como:
música, dança e manifesta-
ções culturais locais.

O Projeto promove ofici-
nas, apresentações, vídeos e
palestras com o objetivo de
ampliar o conhecimento do
público sobre a diversidade
cultural baiana, estimular a
produção de eventos cultu-
rais que deixem um legado
local, compartilhando co-
nhecimentos com os mem-
bros das comunidades, além
de elevar e intensificar a
preservação da memória e
do patrimônio cultural.

Prefeitura de SFC
está normatizando
serviço de táxi no
município

A Prefeitura de São Francis-
co do Conde está normati-
zando o serviço de automó-
veis de aluguel (táxi) no mu-
nicípio, que constitui servi-
ço de utilidade pública. A
prestação de serviços será
denominada de Serviço de
Táxi Municipal.

A organização do servi-
ço está subordinada ao Có-
digo Nacional de Trânsito –
CNT e atribuída à Superin-
tendência de Trânsito e
Transportes, órgão vincula-
do à Secretaria Municipal de
Serviços, Conservação e Or-
dem Pública (SESCOP).

O serviço de transporte
de passageiros em táxi será
explorado em caráter contí-
nuo e permanente, sendo
que o permissionário deve-
rá se comprometer a reali-
zar o serviço com regulari-
dade, continuidade, segu-
rança, higiene e conforto.

Candeias homenageia o dia mundial do Rock ‘n’ Roll

No dia 16 de julho, produto-
res do Município de
Candeias realizaram o even-
to Caldeirão do Rock, em
homenagem ao Dia Mundial
do Rock, celebrado em 13 de
Julho, gênero voltado para
as problemáticas sociais des-
de o movimento punk dos
anos 1970, tornando-se um
dos estilos musicais mais im-
portantes no mundo inteiro.
Além da proposta de valori-
zar a cultura do Rock, o even-
to visa investir num trabalho

de ação social, com o intuito
de arrecadar agasalhos para
distribuir aos mais necessi-
tados da população, durante
o período de inverno.

Os idealizadores do even-
to, Dj MarveBigHead e
Dilton Tola, relataram que o
público do Rock havia suge-
rido que alguma atividade
fosse realizada para celebrar
o Rock and Holl, o que resul-
tou na ideia do Caldeirão,
cuja programação foi bastan-
te diversificada e contou com

a presença das bandas locais:
AO VENTO, THE QUIET,
DE PRAXE, TAKAPEST,
SOUL OF CITY H.C,
KONTRA; das bandas
SECOND BEST de Salvador,
RÉQUIEM de Simões Filho
e SOB CONTEXTO de Madre
de Deus/São Francisco do
Conde. Ainda, haverá um
bazar onde todo o dinheiro
arrecadado será destinado a
Ong Teto Bahia, com forte
atuação em comunidades
carentes
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Mutirão de cirurgia chega a Candeias

Dezenas de pessoas foram atendidas pelo mutirão

As equipes da Secretaria de
Saúde do Município e do Es-
tado, prestaram atendimen-
to na Praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes, onde os pa-
cientes fizeram os exames
pré-operatórios do Mutirão
de Cirurgias.

O prefeito Dr. Pitagoras e
a secretária de Saúde, Soraia
Cabral, também estiveram
no mutirão para acompa-
nhar de perto o andamento
dos procedimentos pré-ope-
ratórios para as cirurgias de
Hérnia, Vesícula e Histerec-
tomia que começaram a ser
realizadas a partir do dia 05
de agosto.

A paciente Amanda Sou-
za, moradora do distrito de
Passé, explicou que já está há
algum tempo sofrendo com
problemas na vesícula e com
este mutirão vai poder fazer
a cirurgia. “No dia 17 de ju-
lho tive uma crise muito for-
te e já estava imaginando a
peregrinação para conseguir
marcar a operação. Graças
ao mutirão não ficarei na fila
aguardando”, comemora
Amanda.

Durante o evento, a secre-
tária de saúde, Soraia Cabral,
falou da importância do mu-

tirão para o município, que
diminuirá consideravelmen-
te a fila de espera, ressaltan-
do que além da população de
Candeias, o mutirão atende-
rá pacientes de São Francis-
co do Conde, Madre de Deus,
São Sebastião do Passé, San-
to Amaro e Saubara.

A senhora Edna Gomes,
do Bairro São Francisco, que
há 6 anos sofre com a vesí-
cula, achou muito bom o
mutirão. “Estou precisando
muito fazer essa cirurgia e,
por isso, estou aqui aprovei-
tando essa oportunidade
para me livrar deste proble-
ma” completa Edna.

O prefeito Dr. Pitágoras
lembrou que o Mutirão vai

desafogar a fila de cirurgia e
amenizar o sofrimento de
muitas famílias de Candeias
e dos demais municípios que
serão contemplados com o
Mutirão. “Fico muito feliz
com a vinda do Mutirão para
minha cidade e agradeço ao
secretário Carlos Martins
pelo cuidado e por ter vindo
acompanhar de perto o even-
to”, pontuou Pitagoras.

De acordo com o Coorde-
nador do Mutirão, Deleon
Francisco, todo o processo
de avaliação ao pós-operató-
rio é garantido pelo mutirão.
“Os pacientes recebem tam-
bém as medicações necessá-
rias para a recuperação”, fi-
naliza Deleon.

Incentivo aos
profissionais
da Educação
de SFC

A emancipação política
de Candeias
dependeu da luta de ho-
mens bravos. Hoje o
progresso da nossa ci-
dade depende de todos
nós. Vamos continuar
trabalhando em busca
de melhores dias.

Ao completar mais um ano de emancipa-
ção política e
administrativa,
Candeias tem
muito a come-
morar, pois a
cada dia a vemos
crescer e se
firmar como um
dos municípios
mais promisso-
res da Bahia. E a
principal razão
para isso é o seu
povo, que   não

esmorece em seu trabalho e no amor por
sua terra.
Gostaria nesse momento de júbilo, me
congratular com as homenagens prestadas
à nossa terra.

Toni Gleidson – Presidente do PV
     e Secretário do Meio Ambiente

Comercial Lobão
Distribuidora da
Brasilgas e Água
Mineral

SALVE 14 DE AGOSTO!

O SINDICATO DOS EMPREGADOS
NO COMÉRCIO DE CANDEIAS E

REGIÃO SAÚDA A POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO PELO ANIVERSÁRIO

José Carneiro da Silva
Presidente

Candeias, a nossa sorte
não se encontra fora de
nós, mas antes em nós
mesmos e em nossa
vontade. Por isso, hoje,
dia 14 de agosto, quando
comemoramos 59 anos
de emancipação política,
desejamos que essa luz
que trazemos no nome
ilumine nossos
caminhos e traga apenas
felicidade, paz e prosperidade.
São os sinceros votos do vereador licenciado e secretário

de Serviços Públicos do Município, Valdir Cruz.

São Francisco do Conde vai
promover a concessão de in-
centivo de produtividade aos
coordenadores pedagógicos
e aos psicopedagogos muni-
cipais, integrantes no quadro
de pessoal permanente dos
servidores da Educação,
através da Lei Municipal nº
472/2017.

A lei foi criada conside-
rando a necessidade de rea-
justar a remuneração dos
ocupantes dos cargos de co-
ordenadores pedagógicos e
psicopedagogos municipais
para equipará-los aos demais
servidores da Secretaria Mu-
nicipal da Educação - SE-
DUC.

Nesta lei será concedido
o percentual de acréscimo
incidente sobre o vencimen-
to nos seguintes termos: 10%
no mês de julho de 2017;
20% no mês de agosto de
2017; 30% no mês de setem-
bro de 2017.

Famílias de Uauá, Juazeiro,
Sobradinho serão
beneficiadas pela LBV

Dezenas de famílias serão

beneficiadas pela LBV

Fonte e Foto: Ascom/LBV

Além de todo o trabalho di-
ário que realiza em suas 81
unidades de atendimento, a
Legião da Boa Vontade
(LBV) promove ações per-
manentes em apoio às popu-
lações que padecem. Uma
das iniciativas é a campanha
Diga Sim!, por meio da qual
a LBV mobiliza a sociedade
a fazer doações e, mediante
os recursos, entrega, neste
período do ano, cestas de ali-
mentos para famílias que
enfrentam a seca. Na Bahia
serão beneficiadas as cida-
des de Juazeiro, Sobradinho
e Uauá.

A campanha, nesta edi-
ção, tem como slogan “O
que é urgente para você?” e
chama a atenção da socieda-
de para o que é prioridade

para as famílias que depen-
dem do alimento para sobre-
viverem.

A LBV tem como meta
entregar em todo o Brasil 11
mil cestas de alimentos, con-
tendo itens básicos e que es-
tejam de acordo com os cos-
tumes regionais, para famí-
lias nos seguintes Estados:
Acre, Alagoas, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rondônia, Sergipe e
Tocantins.

As doações para a campa-
nha podem ser feitas aces-
sando o site www.lbv.org/di-
gasim, pelo 0800 055 50 99
ou, ainda, diretamente em
uma das unidades da Insti-
tuição (ver endereços no site
www.lbv.org). Mais informa-
ções: (71) 3234-9333.

Quando a LBV chamar,
atenda com o coração. DIGA
SIM! Acompanhe a Legião
da Boa Vontade pelas redes
sociais: Facebook (LBVBra-
sil), YouTube (LBVBrasil)
Twitter (@LBVBrasil) e Ins-
tagram (@LBVBrasil).

A grandeza de um povo se faz com luta e

dedicação. Candeias é hoje um município

que prospera graças ao trabalho dos seus

filhos e daqueles que aqui chegaram para

viver e fincar raízes. Nós do Sindicato dos

Empregados do Comércio de Candeias e

Região, queremos nesse momento de

júbilo, quando a nossa querida cidade

comemora 59 anos de emancipação polí-

tica, nos associar às homenagens presta-

Para que surja a realida-
de faz-se necessário o
sonho. Assim é que po-
demos definir Candeias:
uma cidade resultado
da união de esforços de
muitas pessoas que aqui
depositaram seus so-
nhos, esperanças e para
isso investiram, lutaram
e lutam para a realização
da continuidade de um
sonho, ou seja, uma
Candeias melhor para
todos.
Parabéns por mais um
ano, e que a cada ano
possa se tornar mais jus-
ta e igual para todos nós.

Parabéns ao valoroso
povo de Candeias pe-
las justas homena-
gens prestadas à
Emancipação Política
dessa cidade abenço-
ada por Nossa Senho-
ra das Candeias.

Neste memorável 14 de
Agosto, quando o nosso
município completa 59
anos de emancipação
política, juntamo-nos a
todos os que o amam,
para dizer-lhe: Feliz
Aniversário, Candeias!
Que Deus a abençoe
hoje e sempre.

É o que deseja os empresári-
os Ítalo, Ulisses, Alex e
Juraci Guimarães

O ex-vereador e atual se-
cretário de Governo da
Prefeitura, Jario San-
tos Silva, o Jarinho, é
um político que acredi-
ta no potencial de
Candeias e na força do
trabalho do seu povo, e
que no dia-a-dia tem
participado do desen-
volvimento desta terra
de Nossa Senhora das
Candeias. Por isso, hoje
se congratula com as ho-
menagens prestadas ao
município neste 14 de
Agosto, quando come-
moramos 59 anos de
Emancipação Política.

Georgem Moreira

O Bacharel em Direito,
Contabilista, Empresá-
rio e secretário de
Administração da
Prefeitura, Georgem
Moreira, também se
associa às justas
homenagens prestadas
ao município de
Candeias, pelas come-
morações da Emanci-

pação Política.

Dr. João Araújo de
Lucena, bioquímico e
diretor do Laboratório
Nossa Senhora de Fátima

LNSF - Cuidando Melhor da sua Saúde

PARABÉNS, CANDEIAS!

O Laboratório Nossa Senhora de Fátima

felicita toda a população do município, pelas
comemorações em homenagem ao aniversário
de Emancipação Política e Administrativa des-
ta terra de Nossa Senhora das Candeias, cele-
brado neste 14 de Agosto de 2017, quando a ci-
dade completa 59 anos de muita luta e prospe-
ridade do seu valoroso povo.

Ivan Palma

Sec. de Governo Jarinho

Ronaldo da VanJamilton Radiola

O empresário
Jamilton
Radiola, também se
associa às homenagens
prestadas a Candeias
no seu aniversário de
Emancipação Politica,
desejando mutio
progresso e paz para
toda a sua população
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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

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

#Caminhões Munck #Retroescavadeiras
#Caminhões Tanque #Guindastes e Pranchas

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

VENHACONHECER

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

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho CRO/BA 3130

Ortodontia & Implantes
Convênio PETROBRAS

PEÇAS E SERVIÇOS PARA TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

LOUÇAS SANITÁRIAS - TUBOS & CONECÇÕES
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS
MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
MASSAS - TINTAS - FERRAGENS EM GERAL
Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-3110 - Candeias-Ba.

Duas lojas para melhor servir ao cliente

Locação de Ônibus e Vans para Excursões, Turismo e Empresas

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

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

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans -
Ar Condicionado Travas Elétricas - Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas Alinhamento de Balanceamento

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

Os melhores
preços da cidade.

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, nº 21 1º Andar (71)3601-2089 / Candeias-Ba.

Condomínio Residencial Quintas do Barão

Gostaria de utilizar as páginas do jornal O
Candeeiro para me dirigir ao povo de
Candeias nesta data tão importante, quando
a cidade comemora 59 anos de emancipação
política e administrativa, graças à luta de
bravos candeienses e de milhares de pessoas
que escolheram essa terra para morar e
constituir família. Hoje, Candeias é uma das
mais importantes cidades da Bahia e, temos
orgulho de contribuir para o seu

desenvolvimento.

Um lançamento da Quintas do Barão Empreendimentos   Imobiliários SPE Ltda.
Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

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

A ATT – Atlântico Transportes e
Turismo ainda oferece um serviço

exclusivo para as indústrias
do Polo Petroquímico.

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

Vem aí o mais moderno e aconchegante Condomínio Residencial da Região
Metropolitana de Salvador e Recôncavo Bahiano!  AGUARDEM

Walfredo Barão Mello Teixeira, um
dos maiores empreendedores de Candeias

O Condomínio Quintas do Barão, é fruto
dos sonhos do Ilustríssimo  Sr.

Walfredo Barão Mello Teixeira.
Homem de personalidade forte,
perseverante, costumes simples,

honestidade ilibada  e grande visão
empreendedora.

Seu objetivo é promover ao Município de
Candeias, uma oportunidade de

crescimento sustentável, proporcionando
aos cidadãos um novo modelo de

moradia, que disponha de estrutura,
segurança e qualidade de vida.

Um empreendimento do porte e
magnitude que o povo de Candeias Região
merecem. Um Bairro Planejado. Você vai

se surpreender. Aguarde!


