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Será que agora a Araújo Pinho sai?

Nesse primeiro, a obra vem do viaduto da linha férrea sobre a BA 552 até o Triângulo, e depois segue até o estádio David Caldeira, no bairro do Sarandi

São Francisco do Conde promoveu a
III Conferência Municipal de Educação

O auditório da Câmara Municipal ficou lotado de
profissionais da Educação que atuam em SFC

A III Conferência Municipal
de Educação foi um importan-
te acontecimento da gestão
Evandro Almeida, que marca,
definitivamente, um novo
momento do ensino público
em São Francisco do Conde.
Realizada pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação (SEDUC)
com apoio irrestrito de outras
secretarias do governo, a III
COMED se configurou como
um grande espaço democráti-
co, onde os principais temas
caros à Educação foram refle-
tidos, debatidos e intervirão
diretamente no Sistema Mu-
nicipal de Educação.

   Pág.5

Leia ainda

nesta edição

A coluna Pimenta na Política, do jornalista José Eduardo e os artigos do
psicólogo Vladimir Nacimento e do jornalista e

radialista José de Paiva Netto, todos na Página 2. Boa Leitura!

Fotos: Alan Bahia

Há décadas a população de
Candeias houve falar da urba-
nização da avenida Wanderley
de Araújo Pinho, uma das
mais importantes e longas da
cidade, que liga a BA 522, na
altura do viaduto da linha fér-
rea, até o estádio David Cal-

deira, no bairro do Sarandi,
com aproximadamente três
quilômetros de extensão.

Parece que agora esse so-
nho, acalentado há tantos
anos, poderá se transformar
em realidade, graças a uma
emenda parlamentar do depu-

tado federal Cláudio Cajado
(DEM), que colocou no orça-
mento da União uma verba de
4 milhões e meio de reais para
a realização da obra.

E foi com muita pompa
que no último dia 1º de de-
zembro, o deputado Cláudio

Cajado, o prefeito Pitagoras
Ibiapina, o secretário de
Obras, Luciano Murici e o re-
presentante da empresa PE-
JOTA Construções e Terrapla-
nagem, assinaram a ordem de
serviço para o início das obras.
Nesse primeiro momento, a

obra será realizada da altura
do viaduto da linha férrea até
o encontro com a Avenida
Antônio Patterson, no largo
do Triângulo, numa extensão
de cerca de 800 metros, se-
guindo depois até o Estádio
Caldeirão, no Sarandi.

De acordo com a assesso-
ria da Prefeitura, algumas in-
tervenções serão feitas com
recursos próprios do municí-
pio, uma vez que a verba libe-
rada pelo governo federal não
daria para concluir a obra.

Sindicato dos
Comerciários
de Candeias
promove
palestra
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No último dia 30 de novem-
bro, o Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio de Candeias
e Região, promoveu uma pa-
lestra abordando de forma
clara “o que não lhe contaram
sobre a reforma trabalhista”.

Com o tema “Os impactos
da Reforma Trabalhista para
os Trabalhadores Comerciári-

os”, os e empresários e traba-
lhadores que compareceram
ao encontro realizado na casa
de eventos Espaço Brunu’s,
puderam acompanhar os ad-
vogados Dra. Golda Sampaio
e Dr. Flávio Cuming, da Força
Sindical, esplanarem com cla-
reza todas as mudanças que
vão acontecer com a Reforma

Vem aí as novas instalações

da Clínica Maria Albano

A ampliação e reforma da Clima está recebendo os
últimos retoques para ser inaugura brevemente

Candeias e região vão ganhar
nos próximos dias uma nova
Clínica Maria Albano. Mais
ampla, com um novo pavi-
mento, a CLIMA, uma refe-
rência em prestação de servi-
ços médicos na cidade, aten-
dendo ainda os demais muni-
cípios da Região Metropolita-
na e Recôncavo, está amplian-
do as suas instalações para
melhor atender aos milhares
de clientes que utilizam os
seus serviços.

Ao completar quarenta
anos de funcionamento, a
CLIMA se moderniza com o

objetivo de continuar sendo a
Clínica Médica com maior cre-
dibilidade junto aos seus pa-
cientes, oferecendo as mais
diversas especialidades médi-
cas, sempre com a qualidade
e dedicação dos seus profissi-
onais.

A CLIMA foi fundada em
18 maio de 1977 pelos sócios
Dr. Carlos Spínola Palma, Sr.
Milton Campos e Dr. Francis-
co Gualberto Dantas Fontes,
que foi o primeiro prefeito de
Candeias, e um dos primeiros
médicos a fixar residência no
município.

Trabalhista aprovada pelo
Congrtesso Nacional.

De acordo com o presiden-
te do Sindicato dos Emprega-
dos do Comércio de Candeias
e Região, José Carneiro da Sil-
va, a palestra foi muito provei-
tosa e tirou várias dúvidas dos
trabalhadores do comércio de
Candeias.

CDL promove
a 13ª edição
do Natal de
Luz Candeias

Na sua décima terceira edi-
ção, a campanha Natal de
Luz Candeias, promovida
pela Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), teve início no
último dia 12 de dezembro e
segue até o dia 13 de janeiro.

Para participar, o cliente
basta comprar em uma das
lojas credenciadas a partir
de 50 reais e concorrer a
duas TVs de 32" e a um au-
tomóvel Kwid zero Km, da
Renault.
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Natal Permanente de Jesus

O exemplo de
Jesus simboli-
za, há mais de
dois mil anos, a
possível convi-
vência pacífica
entre os povos
permanente-

mente.
Um dos mais nobres propó-

sitos de todos os cristãos de Boa
Vontade é Perseverar, com Fé
Realizante, no anúncio da Volta
Triunfal do Cristo Ecumênico, o
Divino Estadista, ao nosso con-
vívio no planeta. Considero
sempre oportuno tratar com vo-
cês a respeito desse tema.

A abrangência da Boa Nova,
que o Benemérito e Altruísta Fi-
lho de Maria e José nos apre-
sentou, demonstra que Sua pre-
sença entre os seres da Terra ja-
mais deve sugerir receio aos Ir-
mãos em humanidade que não
professem o Cristianismo.

Ecumenismo que vence ódios e contendas

Na entrevista que concedi à jor-
nalista portuguesa Ana Serra,
em torno de meu livro Reflexões
da Alma, lançado em terras lu-
sitanas pela Editora Pergami-
nho, em 2008, afirmei:
Educar com Fraternidade
Ecumênica é um serviço que
demanda ideal, tempo e decisão
constante. Como ilustrou o
Nobel de Literatura de 1998,
José Saramago (1922-2010),
durante visita ao
Brasil, ”não mudaremos a
vida… se não mudarmos de
vida”.

Na obra Cidadania do Espí-
rito (2001), cito uma palavra
de Malcolm X (1925-1965), um
dos grandes líderes negros nor-
te-americanos, muito apropria-

da para este trecho da entrevis-
ta. Ele, ao suplantar as contra-
riedades de sua inicialmente vi-
olenta e, por todo o percurso,
sofrida existência, declarou: “As
únicas pessoas que realmente
mudaram a História foram as
que mudaram o pensamento
dos homens acerca de si mes-
mos”.

O seu exemplo aqui é corro-
borado pelas suas atitudes. Ele
mesmo, ao viajar a Meca, per-
cebeu que era possível conviver
com pessoas de diferentes ori-
gens, opostamente ao que pen-
sava. Ao voltar aos Estados Uni-
dos, passou, para surpresa de
muitos, a dirigir-se não só aos
afrodescendentes, porém às di-
versas etnias, algo que o notá-

vel pastor norte-
americano Martin Luther King
Jr. (1929-1968), líder
carismático, já compreendera e
praticava.

Ainda sobre o poder dos re-
lacionamentos sociais entre re-
ligiões, partidos políticos, comu-
nidades, países, prossigo
em Cidadania do
Espírito esclarecendo um pon-
to importante: o poder exerce-
se com moderação e integrida-
de de caráter. Lei perfeita é
aquela que abarca Amor e Jus-
tiça. Isto é energia benfazeja, o
que não significa aquiescência
com impunidade, que resulta no
caos. Confúcio (551-479 a.C.)
disse, e gosto de repetir: “Paga-
se a Bondade com a Bondade, e

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

A importância da Inteligência Emocional

Das infindáveis doenças que po-
dem acometer o ser
humano, as mais
difíceis de detectar
e curar são àquelas
do âmbito psíqui-
co. E isso porque,
muitas vezes, são

males que não têm uma causa
única e/ou aparente. Isso prova
que o ser humano está cotidia-
namente cercado de inúmeros
conteúdos psíquicos e, assim
como mecanismos biológicos, é
necessário estar sempre atento
aos sinais indicando que algo
não vai bem.

Frente às turbulências en-
frentadas no dia-a-dia, seja na
esfera afetiva, financeira, profis-
sional, familiar, muitos não con-
seguem controlar seus impulsos
e emoções, e contribuem ainda
mais para aumentar níveis de
estresses e caos social.

Ter capacidade para perceber
e controlar as emoções de si
mesmo e das outras pessoas, e

agir com coerência é uma das
provas de uma inteligência emo-
cionalmente bem construída.

Altos índices de violência, de-
semprego, trânsito caótico, se-
paração, desavenças… enfim,
todos esses bombardeios apre-
sentados através das mídias e da
própria vivência fazem o indiví-
duo esquecer que não é uma
máquina, que tem sensações,
sentimentos e emoções que pre-
cisam e devem ser cuidadas, cul-
tivadas. E errado está quem pen-
sa que só bens materiais ou uma
boa estabilidade financeira pode
ser o antídoto para tantos con-
flitos.

A inteligência emocional aju-
da a produzir um equilíbrio in-
terno que se reflete numa eficaz
capacidade de lidar com situa-
ções adversas e solucionar pro-
blemas. Ou seja, ser inteligente
emocionalmente tem como mé-
rito alcançar a maturidade; e
esta não significa esquecer os
problemas, transferir pra outras
pessoas, ou fingir que eles não

existem, ao contrário, é enten-
der que ninguém está imune às
adversidades, mas que estas
existem para serem enfrentadas,
e da melhor forma possível.

A vida é feita de perdas e gan-
hos! Seja num término de um
relacionamento, na morte de al-
gum ente querido, ou mesmo na
perda de um emprego, todo ser
humano passou ou passará por
essas adversidades algum dia. E,
na verdade ninguém está prepa-
rado para tais infortúnios; po-
rém não saber tolerar essas frus-
trações e nem conseguir elabo-
rar o luto por tais perdas é sinal
de que se deve buscar uma aju-
da profissional.

Assim, desde cedo é impres-
cindível ensinar às crianças que
as emoções e sentimentos de-
vem ser valorizados e mostra-
dos, e por isso, trabalhados e la-
pidados. Quando se vê pessoas
brigando com outras por futili-
dades, ou matando por uma bri-
ga no trânsito, por exemplo,
pode indicar presença de confli-
tos internos não resolvidos. A
vida é muito importante para
perder tempo com banalidades
e, quem conhece bem seus limi-
tes, defeitos e emoções podem
levar uma vida imensamente fe-
liz. Difícil, mas feliz!

Jesus não gera incômodo ao
bom senso humano. Sublime
Benfeitor, Ele vem para somar
no pleno progresso sustentável,
espiritual, material, ético e so-
cial que trabalhamos por atingir.

O Cristo sobre as nuvens

Para dar minha modesta con-
tribuição ao assunto, lancei, em
2000, Apocalipse sem Medo, no
qual reuni algumas das palestras
que venho fazendo pelo rádio,
pela TV (e pela internet) desde
a década de 1960.

Mas vejamos este ponto: que
significa também Jesus vir sobre
as nuvens?

No Apocalipse, 1:7 e 8, lemos:
“7 Eis que Jesus vem com as

nuvens, e todos os olhos O con-
templarão, até mesmo os da-
queles que O traspassaram. E
todas as nações da Terra se la-
mentarão sobre Ele. Sim.
Amém.

“8 Eu sou o Alfa e o Ômega,
o A e o Z, o Princípio e o Fim,
diz o Senhor, Aquele que é, que
era e que há de vir, o Todo-Po-
deroso Deus”.

Quem profere essa previsão
confortadora sobre a Volta
Triunfal de Jesus é o próprio
Deus (versículo 8).

Não temamos, pois, o Livro
das Revelações, que anuncia que
Ele vem sobre as nuvens, isto é,
no Alto, para sublimar nosso co-
nhecimento na Religião, na Ci-
ência, na Filosofia, na Política,
na Economia, na Arte, nos Es-
portes etc., por força do que Ele
conhece muito bem: o Amor
Fraternal e a Justiça Divina.

Dia virá em que testemunha-
remos toda a sabedoria terres-
tre receber a Sua incomparável
Claridade. É necessário que os
jovens concebam isso e passem
a analisar os fatos humanos,
pessoais e internacionais, sob a
luminosidade dos ensinos Dele;
livres, porém, de qualquer fana-
tismo. Jesus não é algema, mas
liberdade sem libertinagem ou
drogas e outros desatinos que
nada mais significam do que a
implacável destruição do indiví-
duo.

Moção de Aplauso
O Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, publicou na sua edi-
ção do dia 2 de dezembro, uma Moção de Aplauso, de autoria do deputa-
do Pastor Sargento Isidório, ao professor, advogado e historiador Jair Car-
doso, pela publicação do seu mais recente livro “Entre as Leis e as Letras:
Escrevivências Indentitárias Negras de Luiz Gama”, lançado no dia 17 de
novembro no Palácio Rio Branco.

Em sua Moção, escreveu o deputado Pastor Sargento Isidório: Jair Car-
doso é um patrimônio intelectual do nosso Estado, filho de cristãos Batis-
tas, trata-se de uma inteligência acima da média entre outras razões por-
que é conhecedor da Palavra de Deus e não se permite parar de estudar
em momento algum.

Político hábil, conciliador e intelectual renomado, o nosso querido pro-
fessor Jair consegue sempre surpreender os seus leitores, nos presente-
ando com novos e maravilhosos projetos culturais e acadêmicos”.

Registramos o fato para, daqui também, parabenizar esse candeense
que orgulha a todos nós.

É candidato, sim
Um assessor do ex-vereador e atual secretário de Serviços Públicos de
Candeias, Valdir Cruz, confirmou para a coluna que a candidatura a de-
putado estadual do Secretário está confirmadíssima.

Filado ao PDT, onde possui trânsito livre, Valdir Cruz vem se prepa-
rando para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, onde preten-
de atuar do mesmo jeito que atuou na Câmara Municipal, defendendo os
interesses dos mais pobres.

Com dois mandatos de Vereador, Valdir Cruz foi o quinto mais votado
da última eleição. Deixou a Câmara Municipal no meio do ano, para assu-
mir o cargo de Secretário a convite do prefeito Pitagoras Ibiapina.

À frente da Secretaria de Serviços Públicos, Valdir tem se destacado
pelo trabalho intenso, participando do dia a dia da cidade. A sua pré-can-
didatura a deputado estadual abre mais uma oportunidade para o eleitor
de Candeias votar nos candidatos da terra.

Operação Cidade Legal
A prefeitura de Candeias implantou, na semana passada, a Operação Ci-
dade Legal para dar mais fluidez ao Trânsito e Passeios da cidade. A de-
sordenarão no trânsito, tem causado muita reclamação de moradores e
pedestres, por conta do aumento de vendedores ambulantes nos passeios
e ruas do centro. Sem falar que alguns comerciantes se acham no direito
de colocar cavaletes em frente aos seus estabelecimentos.

A primeira rua que recebeu a operação foi Avenida Antônio Paterson,
que nos últimos anos registrou um aumento acentuado de ambulantes,
fazendo transeuntes e motoristas disputarem espaço na rua, sendo inclu-
sive motivo de acidentes e atropelamentos.

Um outro ponto muito caótico do trânsito no centro da cidade é a rua
Treze de Maio, onde motoristas não respeitam a fiscalização e estacionam
os seus veículos nos dois lados da via.

Os agentes da SMTT até tentam organizar a bagunça, mais alguns mal
educados continuam estacionando em lugar proibido, tornando o trânsi-
to insuportável.

SFC ganha CEJUSC
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia instalou, no dia 30 de novem-
bro, mais uma unidade do Centro Judiciário de Solução Consensual de
Conflitos (Cejusc), desta feita o município agraciado foi São Francisco do
Conde.

A solenidade contou com a presença da presidente do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, além
de Marielza Brandão Franco – juíza de Direito, assessora da Presidência e
coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos (NUPEMEC) e a juíza Joanice Maria Guimarães de Je-
sus, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e coorde-
nadora do Núcleo de Justiça Restaurativa.

O prefeito Evandro Almeida e o vice-prefeito Carlos Alberto da Cruz, o
Nem de Caípe, participaram da solenidade.

Recesso
Desde o último dia 14 de dezembro, a Câmara Municipal de Candeias en-
trou em recesso, e só volta a promover sessões ordinárias no dia 1º de
fevereiro, quando os vereadores retornam ao trabalho legislativo.

Para o presidente da Casa, vereador Fernando Calmon, que continua
dando expediente normalmente em seu gabinete, o ano legislativo foi bas-
tante proveitoso, quando foram  aprovados vários projetos de interesse
da comunidade candeense.

Na última sessão, todos os projetos e resoluções foram votados, lim-
pando a pauta para o próximo ano.

Passé
Durante a festa de aniversário da Colônia de Pescadores Z54, o vereador
Silvio Correia, que foi um dos mais votados do distrito, prometeu ao pre-
sidente da Colônia, Carlos Augusto Santana, que continuará cobrando do
prefeito Pitagoras Ibiapina as obras que irão beneficiar a comunidade.
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Ford entrega primeiro Certificado
Cárie Zero para escola em Candeias
A Ford concedeu no último
dia 30 de novembro mais um
certificado de saúde bucal Cá-
rie Zero, reconhecimento sim-
bólico que atesta a passagem
do Odontomóvel por entida-
des de ensino. Desta vez, o
consultório-móvel odontoló-
gico promoveu ações preven-
tivas e educativas para os alu-
nos da Escola Municipal Pro-
fessor Dásio José de Souza,
em Candeias . Esse é o primei-
ro certificado que Candeias
recebe. O atendimento foi re-
alizado na unidade montada
sobre um caminhão Ford F-
350, que conta com a estrutu-
ra completa de um consultó-
rio odontológico para levar
atendimento preventivo aos
estudantes de 2 a 15 anos.
Durante os sete meses em que
o projeto esteve na escola fo-
ram atendidos 361 alunos, re-
alizados 1.380 procedimentos
clínicos e 2.029 ações coleti-
vas, como aplicação de flúor,

escovação e atividades educa-
tivas.

Marcos Vinícius Muniz, 15
anos, aluno da escola, conta
que já havia realizado proce-
dimentos odontológicos em
outras clínicas, mas diz que a
experiência com o Odontomó-
vel foi melhor do que ele es-
perava. “Foi ótimo, gostei
muito do atendimento das
dentistas, que foram extrema-

mente solícitas. Elas encon-
traram duas cáries e fizeram
as obturações.”

“O Odontomóvel foi de
suma importância para a nos-
sa escola e proporcionou aos
nossos alunos tratamentos
dentários de qualidade. Os
dentistas fizeram um belíssi-
mo trabalho de conscientiza-
ção com os nossos alunos so-
bre como ter uma alimentação

saudável”, afirma Rosana Vi-
llas Boas, gestora da escola.

Além da prevenção, o Pro-
grama Odontomóvel busca
mobilizar, capacitar, consci-
entizar e propor uma mudan-
ça de atitude nas pessoas, se-
jam alunos, pais ou professo-
res, em relação à saúde bucal.
Em todo o Brasil são cinco
unidades em funcionamento,
sendo três na Bahia, uma em
São Paulo e outra no Ceará.

Como este, outros progra-
mas de responsabilidade soci-
al da Ford no Brasil são reali-
zados em parceria com o Ford
Fund, que é o braço filantró-
pico da Ford Motor Company.
Há mais de 65 anos, o Ford
Fund trabalha para melhorar
a vida das pessoas e fazer do
mundo um lugar melhor, in-
vestindo em programas inova-
dores e concentrando esforços
em vida comunitária, educa-
ção e direção segura.

O jovem Marcus Vinicius Muniz simboliza os mais de
350 alunos que receberam tratamento odontológico

Fonte e Foto: Ascom / Ford
O Candeeiro

Leia, anuncie

e divulgue

SESP promove palestra
sobre o câncer de próstata
Cerca de 80 colaboradores
participaram da palestra so-
bre prevenção do câncer de
próstata, realizada no último
dia 30 de novembro, na sede
da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos. A apre-
sentação foi feita pelo urolo-
gista Dr. Eduardo Andrade,
que abordou várias questões
relativas à saúde do homem,
integrando a campanha “No-
vembro Azul”.

Em linguagem simples, o
médico destacou a impor-
tância dos exames de pre-
venção e passou diversas ori-
entações ao público mascu-
lino. “No caso da próstata, há
necessidade de fazer sempre
os dois exames: PSA e toque.
O toque ainda é um tabu
para muitos homens, mas é
preciso superar essa ques-
tão. É esse exame que per-
mite ao médico identificar

eventuais alterações na prós-
tata. Quanto mais cedo des-
cobrir a doença, melhor”,
explicou.

O evento também contou
com o balcão da saúde que
ofereceu os serviços de afe-
rição de glicemia e de pres-
são arterial.

Para o secretario Valdir
Cruz esse é mais um passo da
administração na preocupa-
ção da saúde de seus colabo-
radores. “Aqui na secretaria
começamos a prevenção de
acidentes do trabalho com a
SIPAT, hoje estamos realiza-
do mais uma ação de preven-
ção de saúde para nosso co-
laboradores para que eles
possa evitar resultados inde-
sejáveis quanto à saúde por
isso a prevenção é muito im-
portante”, pontuou o secre-
tário Valdi Cruz, titular da
SESP.

Fernando Calmon promove confraternização de Natal
inédita na Câmara de Vereadores de Candeias

O presidente Fernando Calmon fez questão de pousar aos lado dos funcionários da Câmara Municipa

Fernando Calmon agradeceu aos funcionários pela
dedicação e apoio para que ele pudesse fazer uma
grande gestão no seu primeiro ano como presidente

Diplomata da ONU participa de Roda de Conversa no Terreiro da Casa Branca
O tradicional Terreiro da Casa
Branca (Avenida Vasco da
Gama) recebeu no último dia
1º de dezembro, a Roda de
Conversa: Intolerância Religi-
osa no Mundo, com a partici-
pação do diplomata da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU), Gerson Brandão. O
debate é promovido pelo vere-
ador Sílvio Humberto (PSB),
em parceria com a Fundação
Pedro Calmon (FPC) e com a
Secretaria do Trabalho, Em-Gerson Brandão, da ONU

Texto: Wellington Oliveira

 Foto: Divulgação

“Tenho vinte e cinco anos
como funcionária da Câmara
Municipal e essa é a primeira
vez que um presidente da Casa
reúne os funcionários para fa-
zer uma confraternização de
Natal tão especial como essa”,
assim reagiu a diretora de RH
da Câmara Municipal, Rita de
Cássia Silva Santos, ao se di-
rigir aos colegas durante o café
da manhã oferecido pelo pre-
sidente Fernando Calmon, no
encerramento dos trabalhos
administrativos para o reces-
so de fim de ano.

O fato é que os funcionári-
os da Câmara Municipal de
Candeias, tanto os efetivos
como os comissionados, tive-
ram uma manhã especial no
último dia 21 de dezembro,
quando o presidente da Casa,
Fernando Calmon, reuniu to-
dos, sem exceção, para parti-
cipar de uma festa de confra-
ternização inédita na Câmara
de Vereadores.

Coube ao diretor-adminis-
trativo, Robson Santos, em
nome de todos os funcionári-
os fazer a abertura da confra-
ternização. Em seguida, o di-
retor legislativo Mario Lúcio,
fez um discurso de agradeci-
mento e prestação de contas
de tudo que foi feito neste ano
que se encerra. Mario Lúcio
lembrou que todos que esta-
vam ali fazem parte de uma
família e, que se todos derem
o melhor de si, todos saem
ganhando.

O presidente Fernando
Calmon fez questão de ouvir
cada um dos funcionários efe-
tivos da Casa, para saber o que
eles achavam do seu desempe-
nho durante esse primeiro ano
à frente da presidência. Todos
foram unânimes em dizer que
a maneira como o presidente
trata os funcionários, foi um
marco nessa nova administra-
ção da Câmara de Vereadores.

Após o café da manhã, o
presidente Fernando Calmon
reuniu todos os funcionários
no auditório da Câmara e,
numa espécie de “amigo secre-
to” fez a distribuição de pane-
tones, quando cada um esco-
lhia um colega para presente-
ar.

No discurso de agradeci-
mento, o presidente Fernan-
do Calmon enfatizou a impor-
tância do engajamento de to-
dos os funcionários da Câma-
ra em prestar um bom serviço
a comunidade de Candeias.
Ele lembrou que no seu man-
dato, a Câmara Municipal de
Candeias atingiu a maiorida-
de, afirmando que pela pri-
meira vez na história política
de Candeias, a Casa do Povo,

anda com as próprias pernas,
ou seja, não está submissa ao
prefeito municipal. “Hoje po-
demos dizer que somos inde-
pendentes, essa Casa não de-
pende da Prefeitura para fun-
cionar. O que nos é repassado
por Lei (o duodécimo) está
sendo suficiente para cum-
prirmos as nossas obrigações.

Principais Realizações
Após a festa de confrater-

nização, o presidente Fernan-
do Calmon recebeu o repórter
de O Candeeiro e fez uma ba-
lanço da sua administração.
“Encontramos a nossa Câma-
ra com vários problemas ad-
ministrativos e logo que assu-
mimos fizemos um levanta-
mento das prioridades que

deveriam ser implantadas”,
afirmou Fernando, acrescen-
tando várias melhorias foram
feitas ao longo do ano.

O prédio da Câmara rece-
beu uma reforma, com pintu-
ra, recuperação do sistema de
ar condicionado, melhoria nos
banheiros, jardinagem e me-
lhoramento no setor de moni-
toramento por câmeras. Do
gabinete da Presidência é pos-
sível ver tudo que acontece no
prédio da Câmara.

Os vereadores ganharam
note books para desempenhar
as suas funções com maior
comodidade. Foi criada a Sala
de Imprensa (batizada com o
nome do saudoso jornalista
Claudomiro Bispo, fundador
do jornal Folha do Recôncavo.

um monumento à Bíblia.
Também foi criado o Cerimo-
nial, para receber bem o visi-
tante e coordenar os eventos
que são realizados no auditó-
rio da Câmara. O hino de Can-
deias foi regravado e ganhou
uma nova roupagem e foi ins-
talado na entrada da Câmara
o Pavilhão das Bandeiras.

Visando dá mais transpa-
rência a sua gestão, o presi-
dente Fernando Calmon mo-
dernizou o site da Câmara,
colocando à disposição do in-
ternauta todos os aconteci-
mentos que são realizados na
casa, inclusive contratos e
despesas efetuadas.

O presidente se orgulha em
afirmar que mesmo com todos
os problemas econômicos que
afetaram as Prefeituras e Câ-
maras Municipais, a Câmara
de Candeias está em dia com
as suas obrigações. “Estamos
encerando o ano sem dever
um “tostão” a ninguém. Paga-
mos o décimo terceiro dos
funcionários e quitamos todos
os débitos com nosso fornece-
dores. Portanto, acho que ti-
vemos um ano muito bom,
apesar de todas as dificulda-
des” concluiu o presidente
Fernando Calmon.

Atendendo a um pedido do ex-
vereador Pastor Lima, foi ins-
talado na entrada do plenário

prego, Renda e Esporte do
Estado da Bahia (Setre).

O objetivo da conversa, se-
gundo o vereador e idealiza-
dor do encontro, é destacar
ainda mais o problema en-
frentado pelas religiões de
matriz africana. “O nosso país
atravessa um momento mui-
to complicado, de recrudesci-
mento nos avanços conquista-
dos nos breves últimos anos.
Precisamos encontrar as me-
lhores e mais diversas estra-

tégias para garantir o nosso
direito à liberdade plena”, ex-
plica o parlamentar.

Durante o debate, foi apre-
sentado um panorama da in-
tolerância religiosa no mun-
do, que foi discutido pela
mesa, formada por lideranças
religiosas e políticas. Partici-
param do encontro, o presi-
dente da Fundação Pedro Cal-
mon, Zulu Araújo; a educado-
ra Makota Valdina Pinto, do
Terreiro Nzo Onimboya;  Rai-

dalva dos Santos, Ialorixá do
Terreiro Ilê Axé Oyá Tolá
(Passagem dos Teixeiras -
Candeias) e do Babalorixá do
Terreiro Mokambo - Onzó
Nguzo Za Nkisi Dandalunda
ye Tempo, Anselmo Santos.

Lançamento de livro
Gerson Brandão esteve em

Salvador para o relançamen-
to do seu livro ‘19 de Agosto’,
no último dia 30 de novembro
no Centro de Cultura da Câ-

mara Municipal de Salvador.
A obra reúne uma coletânea
de artigos, publicados em re-
vistas e jornais nacionais e in-
ternacionais, com relatos do
trabalho realizado pelo autor,
ao redor do mundo, como en-
carregado dos Assuntos Hu-
manitários da ONU. O título
do livro faz referência ao Dia
Mundial da Assistência Hu-
manitária.
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Colônia de Pescadores Z54
comemora 25 anos de fundação

O vereador Silvio Correia e o prefeito Dr. Pitagoras
foram prestigiar a festa promovida por Carlos
Augusto, presidente da Colônia de Pescadores Z54

Um almoço de confraterniza-
ção, com um cardápio reche-
ado de peixes e mariscos, mar-
cou as comemorações dos 25
anos de fundação da Colônia
de Pescadores Z54, do distri-
to de Passé, comandada com
muita competência pelo pre-
sidente Carlos Augusto de
Santana Costa, que nos últi-
mos anos tem conseguido vá-
rios benefícios para os seus
associados.

Na bonita festa de aniver-
sário das bodas de prata, a
Colônia Z54 recebeu as visitas
do prefeito de Candeias, Dr.
Pitagoras Ibiapina; do verea-
dor, representante do distrito,
Silvio Correia; da vereadora
Marivalda Silva e do ex-vere-
ador Antônio Gilson, o Bobó;
além do presidente do PTB de
Candeias, João Soares.

Para animar as dezenas
pessoas presentes, a cantora

Vitória Moura, a nova revela-
ção do arrocha da Bahia, fez
um grande show, botando a
galera pra dançar.

Num discurso de agradeci-
mento, o presidente Carlos
Augusto lembrou do apoio
que a Colônia tem recebido do
vereador Silvio Correia e da
UNIGEL, e pediu ao prefeito
Dr. Pitagoras para olhar com
mais carinho para aquela co-
munidade que necessita de
várias obras de infraestrutura.
Augusto pediu ao prefeito
para construir uma praça com
área de lazer para a juventude
e melhoramento nas estradas
que ligam o distrito.

O prefeito Dr. Pitagoras
disse que tem um carinho
muito grande pela comunida-
de de Passé, parabenizou Car-
los Augusto pela bonita festa
e prometeu estudar a possibi-
lidade de atender as reivindi-
cações do distrito.

Já o vereador Silvio Cor-
reia, um dos mais votados no
distrito, disse que se sentia em
casa quando estava em Passé,
já que tem pela comunidade
um carinho muito especial e
citou o trabalho desenvolvido
por Carlos Augusto à frente da
Colônia de Pescadores Z54.

“Estarei sempre ao seu
lado Augusto”, disse Sílvio.

Atender a todos com a mesma simpatia e presteza marcaram,
definitivamente, a atuação do vereador
Antônio Gilson Alves da Silva, o
Bobó, ao longo dos seus três mandatos
na Câmara Municipal de Candeias. Ago-
ra, o ex-vereador Bobó tem a sua res-
ponsabilidade ainda maior, para conti-
nuar prestando serviços à sua comuni-
dade.
Bobó quer desejar aos seus familiares,
amigos, correligionários e a todo povo

de Candeias, Boas Festas e um Novo Ano muito feliz.

É com muita honra e satisfação
que me dirijo ao povo de Candeias
para desejar Boas Festas e um Ano
Novo repleto de Paz, Amor e que o
Menino Jesus ilumine todos os
nossos lares.
São os sinceros votos do vereador

licenciado Valdir Cruz, que
hoje ocupa a Secretaria de Serviços

Públicos do Município, e continua com a mesma dedicação
para atender a população de Candeias.

Paulinha se reelege presidente da CDL
Numa eleição bastante tran-
quila e por aclamação, a atual
presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Candeias
(CDL), Ana Paula Cordeiro de
França se reelegeu, no último
dia 14 de dezembro, para o seu
segundo mandato à frente da
entidade.

Além de Ana Paula, foram
eleitos o vice-presidente, Ed-
milson dos Santos (que tam-
bém acumula a 1ª. Tesoura-
ria); a 1ª. Secretária, Rosemei-
re Borges Vinhal; a 2ª. Secre-
tária, Meris Fernandes de
Souza; o diretor do SPC, Alan
Souza do Nascimento; o dire-
tor de Patrimônio, Rafael Mu-
niz Concha; o 2ª. Tesoureira,
Joselice Tavares de Jesus; o
diretora Social, Maria da Con-
ceição Costa dos Santos e a
diretora de Relações Públicas,
Erica da Silva Leopoldino dos
Santos.

Para o Conselho Fiscal, fo-
ram eleitos Dércio Brito Belo,
Manuel Maia dos Santos e
Edvaldo Lopes Bizerra. Já
para a suplência foram eleitos
Roberto Conceição Bispo, Luis

Carlos Lobão Vieira e Pedro
Clementino Ferreira.

Natal de Luz Candeias
Na sua décima terceira edi-

ção, a campanha Natal de Luz
Candeias, promovida pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas
(CDL), teve início no último
dia 12 de dezembro e segue até
o dia 13 de janeiro. Para par-
ticipar, o cliente basta com-
prar em uma das lojas creden-
ciadas a partir de 50 reais e
concorrer a duas TVs de 32" e
a um automóvel Kwid zero
Km, da Renault. O sorteio
acontecerá no dia 14 de janei-

ro, na praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes.

Esse ano, o Natal de Luz
Candeias tem o patrocínio da
Prefeitura Municipal de Can-
deias, Larco Distribuidora de
Combustíveis, PHL Base de
Combustíveis, Impactos Cal-
çados e Confecções, Grupo
Real Calçados e Fama Móveis.

De acordo com Eliana
Belo, diretora Executiva da
CDL, apesar da crise econômi-
ca que atinge o comércio de
Candeias, aproximadamente
100 lojas dos mais variados
setores do comércio aderiram
a campanha.

A presidente, Ana Paula França (de preto), foi
reeleita para mais um mandato de três anos na CDL

Boas Festas!

Boas Festas! - José Eduardo dos Santos - Diretor

Ao final de mais um ano de trabalho árduo, nós que
fazemos o jornal   O Candeeiro, queremos agradecer o
apoio de todos e desejar Boas Festas, Feliz Natal e um
Ano Novo cheio de Amor,  Paz e Grandes Realizações, e
que nossos sonhos se realizem em 2018!

A família Guimarães se dirige aos seus
amigos, clientes e colaboradores, para desejar
um Feliz Natal e um 2018 de muita paz, amor
e felicidades.

Que a Alegria e a Paz do Natal permaneçam
em todos os lares de Candeias, da Bahia e do
Mundo,  por  todo o Ano Novo e Sempre. E que
possamos realizar os nossos sonhos em 2017.
São os votos de Georgem Moreira.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio
de Candeias e Região, deseja a todos os seus
associados, colaboradores, amigos e
fornecedores, um Feliz Natal, com muita
Paz, Saúde e Realizações, e um Ano Novo
cheio de Luz e Prosperidade.

O bioquímico Dr. João Lucena e toda
a família do Laboratório Nossa

Senhora de Fátima, desejam aos seus
amigos, colaboradores e a toda a
população de Candeias, muita paz e
amor neste Natal e no Ano Novo.

José Carneiro da Silva - Presidente

Gostaria de pedir ao Menino Jesus, neste Natal e no
Ano Novo, que ilumine todos os lares de Candeias e

que nos dê muitas alegrais em todos os dias de 2018.
É o que deseja o Professor Osvaldo Miranda Filho

Diretor da FAC e Mantenedor do Instituto do
Conhecimento da Bahia - ICB

Natal é tempo de festa, alegria e paz. Aproveito
para desejar a todos os meus amigos,
familiares e colaboradores um feliz Natal e um
Ano Novo cheio e realizações.
São os votos do amigo
                                           Jamilton Radiola
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III Conferência Municipal de
Educação: importante passo
democrático do Sistema
Municipal de Educação de
São Francisco do Conde

A III Conferência Municipal
de Educação foi um importan-
te acontecimento da gestão
Evandro Almeida, que marca,
definitivamente, um novo
momento do ensino público
em São Francisco do Conde.
Realizada pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação (SEDUC)
com apoio irrestrito de outras
secretarias do governo, a III
COMED se configurou como
um grande espaço democráti-
co, onde os principais temas
caros à Educação foram refle-
tidos, debatidos e intervirão
diretamente no Sistema Mu-
nicipal de Educação.

“Uma grande contribui-
ção no processo de reestrutu-
ração da nossa lei que esta-
belece o Plano Municipal de
Educação. O objetivo da con-
ferência foi discutir, sobretu-
do, o nosso Sistema Munici-
pal de Educação, mas tam-
bém contribuir com a cons-
trução do Sistema Nacional
de Educação”, declarou o se-
cretário da Educação Marival-
do do Amaral. Junto com ele,
estiveram o prefeito Evandro
Almeida, o vice-prefeito e se-
cretário de Governo Carlos
Alberto Bispo Cruz (Nem do
Caípe), o presidente da Câma-

ra de Vereadores, Venilson
Souza Chaves (Cravinho) e
demais autoridades, todos
reunidos na abertura da III
Conferência Municipal de
Educação, em uma Câmara de
Vereadores completamente
lotada.

Para o prefeito Evandro
Almeida, “a conferência foi
um instrumento de consulta
democrática que ajudará a
atualizar o Plano Municipal
de Educação, que é a base do
Planejamento Estratégico da
Secretaria da Educação na
minha gestão. Quando no-
meei o secretário e a equipe,
dei a eles a missão de colocar
em prática este enorme dese-
jo de avanço na qualidade da
nossa educação”.

O grande número de ins-
critos – 1124 apenas no site –
superou todas as expectativas.
“Nós tivemos uma preciosa
contribuição dos professores,
coordenadores pedagógicos,
agentes de apoio educacional,
servidores da gestão das es-
colas, os auxiliares de gestão
– vice-diretores e diretores –
a sociedade civil e os movi-
mentos sociais. Para além da
contribuição com o Sistema
Nacional de Educação – SNE,

o que fica de mais marcante
é a intervenção que se faz no
nosso Plano Municipal de
Educação, que visa a constru-
ção de um Sistema Municipal
que garanta a educação de
qualidade em tempo integral
e integrada para os nossos
estudantes”, disse o secretário
da pasta da Educação.

A abertura da III Confe-
rência Municipal de Educação
se deu com a surpreendente
interpretação em LIBRAS do
Hino Nacional e do Hino de
São Francisco do Conde, feita
por Ana Cristina, coordenado-
ra do Núcleo Bilíngue da SE-
DUC, e pelo surdo Vitor, res-
pectivamente. Em seguida,
apresentou-se o grupo cultu-
ral Os Filhos de Zé, formado
por estudantes do Centro
Educacional Joaquim Alves
Cruz Rios, que contaram a his-
tória do samba chula e dança-
ram e tocaram o original som
do Recôncavo Baiano.

Antes da leitura e aprova-
ção do Regimento, última ati-
vidade da manhã, aconteceu a
Palestra-Magna Educação In-
tegral: Desafios e Perspecti-
vas, proferida por Claudia
Cristina Pinto Santos, Profes-
sora Mestre da Universidade
Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB) e membro atu-
ante do Comitê Baiano de
Educação Integral. Cheia de
vigor e carisma, a santama-
rense levantou os principais
pontos que devem ser levados
em consideração para refletir
e implementar esse modelo
educacional, superando a ló-
gica do reforço escolar e atra-
vessando os muros da escola,
sempre em diálogo com a co-
munidade.

A Educação Integral foi
implementada pela primeira
vez no Brasil, na chamada es-
cola Parque (Instituto Educa-

cional Carneiro Ribeiro), em
Salvador. A Escola Parque,
concebida por Anísio Teixeira,
dispunha de atividades des-
portivas e de higiene, artes in-
dustriais, tecelagem, tapeça-
ria, cerâmica, bordado, com
destaque para as artes, como
música, teatro e cinema. Aní-
sio foi secretário da Educação
do Estado da Bahia, em 1947,
e considerado o principal ide-
alizador das grandes mudan-
ças que marcaram a educação
brasileira no século 20.

“A educação integral visa
a formação integral do sujei-
to e em tempo integral. Às
vezes, as pessoas constroem
as escolas para funcionar o
dia inteiro e diz que é tempo
integral, só que no segundo
turno vira aula de reforço, ou
seja, mais do mesmo”, consi-
derou Marivaldo do Amaral.
“Nosso objetivo é, justamen-
te, o contrário. Trabalhar a
formação do sujeito como um
todo, onde Português e Mate-
mática são parte do currícu-
lo, mas explorando as lingua-
gens artísticas, o esporte, a
formação no universo digital,
o debate sobre a cidadania.
Uma diversidade de forma-
ções que ajudam a formar o
sujeito como um todo”, conti-
nuou.

Ainda segundo o secretá-
rio, o que se quer implemen-
tar em São Francisco do Con-
de “não é a escola do dia in-
teiro, que às vezes, é um cas-
tigo para o estudante. Nós
queremos uma escola de dia

inteiro, mas que seja prazero-
sa”. Nesse sentido, a noção de
Cidade Educadora é trabalhar
o conceito de que a educação
integral não precisa acontecer
necessariamente na escola.
Ela pode acontecer nos mais
diversos espaços da cidade.
“Pensar a cidade numa pers-
pectiva educadora”, concluiu
Marivaldo.

No período da tarde, divi-
didos em vários cantos da ci-
dade, os 09 eixos temáticos
foram discutidos; além dos 08
prescritos nacionalmente,
ocorreu também o eixo Plena-
rinha, exclusividade da III
COMED, voltada para estu-
dantes dos ensinos Funda-
mental e Médio.  Instituto
Luiz Viana Neto, Escola Arle-
te Magalhães (antigo Cejal),
PREVESF, Escola Clara Visão
e SINDSEFRAN foram os lo-
cais onde a sociedade se reu-
niu para votar os destaques e
encaminhamentos das delibe-
rações para o Sistema Muni-
cipal de Educação que foram
levados para Plenária Final,
que ocorreu no antigo CEJAL.

Dentre as ideias que fo-
mentaram as discussões du-
rante o debate democrático,
estão as do professor Leonar-
do Chagas, do CEAS: “preci-
samos desconstruir essa ideia
do velho e do novo no quadro
docente do município. O ob-
jetivo é que a classe se una
enquanto classe e que haja a
inserção da comunidade na
escola por meio da participa-
ção direta e democrática”. A

professora Xaiana Buxon é de
opinião similar, “é extrema-
mente necessário comparti-
lhar a responsabilidade da
gestão da escola com todos os
interessados envolvidos, não
apenas diretores e professo-
res, mas a família e a comu-
nidade também”.

Sobre essa questão, o se-
cretário Marivaldo informou
que “ano que vem, iremos
implementar os colegiados
nas escolas para que essa
construção democrática
aconteça. O colegiado é o pri-
meiro passo dessa estraté-
gia”.

Durante a Plenária Final
foram apresentadas e votadas
as contribuições de cada eixo
e feita a eleição dos delegados
para a etapa estadual. São
eles: Ailton Brunelle Filho (ca-
tegoria Gestor); Daniel Nasci-
mento dos Santos (categoria
Docente); Jackson Bispo (ca-
tegoria Pais ou Responsáveis);
Antônio Amorim (categoria
Sociedade Civil Organizada) e
a representante estudantil
Lara.

“A grande mensagem da
conferência é a certeza de que
uma educação de qualidade
só é construída com a parti-
cipação e o compromisso de
todos, o que, de fato, pudemos
vivenciar durante todo o dia.
A democracia colocada em
prática”, declarou Josaira
Xavier, presidente do Conse-
lho Municipal de Educação.

O prefeito Evandro Almeida, o vice prefeito Nem de Caípe e o Scretário de Educa-
ção Marivaldo, ficaram satisfeitos com a III Conferência Municipal de Educação

Fonte e Foto:

SECOM / PSFC

Vários profissionais em Educação participaram da
Conferência Municipal de São Francisco do Conde

Boas Festas! Feliz 2018! Feliz Ano Novo!

Sucesso em 2018!Paz & Amor em 2018 Salve o Ano Novo!

Que o badalar dos Sinos de Natal,
anunciando o nascimento do Menino Jesus,
traga para todos nós no ano que se inicia,
muita Paz, Amor e Prosperidade!
Esses são os votos do

Vereador Sílvio Correia.

É com muita honra e satisfação que me
dirijo ao povo de Candeias para desejar
Boas Festas e um Ano Novo repleto de
Paz, Amor e que o Menino Jesus ilumine
todos os nossos lares. São os sinceros
votos do Vereador Jorge da JM

Na certeza de que estamos cumprindo com

dignidade esse primeiro mandato que o povo de

Candeias nos concedeu, gostaria, nessa hora de

Paz, de desejar a todos um ótimo Natal e um Ano

Novo cheio de muitas Felicidades.

São os votos do seu Vereador

     Nal da SanMartim

Paz, Amor e muitas Glórias no ano que se
inicia, é o que o vereador Pastor Adailton
Sales deseja a todo o povo de Candeias e,
principalmente, àqueles que acreditaram nas
suas propostas para chegar à câmara de
vereadores.
Feliz Natal e que 2018 seja um grande ano
para todos nós.

Paz, Amor, Brilho, Fé, Alegria e muitas
realizações, é o que deseja a Vereadora

Rosana de Bobó aos seus
colaboradores, amigos, familiares e todo
o povo de Candeias, nesta data em que o
Menino Jesus nasceu para nos salvar.
Feliz Natal e um Próspero Ano novo!

Que a Paz do Natal e a Alegria das Festas de
Final de Ano possam permanecer em 2018,
trazendo muita prosperidade e realizações

para toda a comunidade de Candeias.
São os sinceros votos do Vereador MICA, que

está cumprindo com muita dignidade o seu
primeiro mandato na Câmara Municipal
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ALUGO GALPÕES EM CANDEIAS

Galpão com: 600 m² com escritório e banheiro
e área externa para estacionamento para carga e
descarga de 700 m².

GALPÃO com: 360m² com escritório e banhei-
ro com área de estacionamento para carga e des-
carga de 700 m² São modeláveis, podendo
ser modelado conforme a necessidade do cliente.

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

Câmara de Vereadores recebeu acervo
religioso em preparação ao Novenário
de Nossa Senhora das Candeias

Fonte e Foto: Ascom / CMC

e  Santuário Candeias

A Câmara de Vereadores de
Candeias recebeu, no último
dia 1º de dezembro, o acervo
histórico, cultural e religioso
montado em preparação ao
Novenário de Nossa Senhora
das Candeias do próximo ano.
A mostra, que ficou aberta
para visitação do público, in-
clui peças como a imagem da
padroeira, painel com dados
estatísticos, testemunhos de
fiéis em vídeo, além de uma
exposição de fotos com a his-
tória da festa.

Segundo o Vigário Paro-
quial de Candeias, Frei José
Nazareno, o acervo é mais
uma oportunidade de “pro-
mover a cultura do Novenário,
falar de paz, do amor de Deus,
de família e pregar mais res-
peito entre as pessoas”.

O evento foi realizado na
Câmara Municipal a partir de
um ofício apresentado pelo
presidente da Casa, vereador
Fernando Calmon (PSD). A
programação teve a distribui-

ção de garrafinhas de água
benta aos visitantes do acervo
e um momento coletivo de
oração.

A ação, também coordena-
da pelo Frei Jorge Luís Soares,
acontece de forma inédita com
o objetivo de integrar os can-
deienses e fortalecer os valo-
res da cultura regional.

Além do Poder Legislativo,
outras instituições públicas e
privadas do município estão

no roteiro da peregrinação
que antecede a festa em devo-
ção à padroeira e que reúne
milhares de pessoas em Can-
deias entre os dias 24 de janei-
ro e 2 de fevereiro.

Tradição e História
A notícia do milagre reali-

zado pela água milagrosa no
século XVIII, com a cura de
uma menina cega, intensifi-
cou a vinda de romarias a

Igreja de Nossa Senhora das
Candeias. Oriundas de vários
lugares da Bahia e do Brasil,
milhares de fiéis vem ao san-
tuário em busca de uma graça
ou em agradecimento. Outros
relatos de milagres a partir do
século XX, ocorrido através da
água da Fonte Milagrosa, se
espalharam, propiciando a
chegada de novas peregrina-
ções…

Construído no final do sé-
culo XVIII, o Santuário Nos-
sa Senhora das Candeias é
uma Igreja de Peregrinação.
Lugar de grande devoção à
Virgem Maria. A Igreja Matriz
foi elevada à condição de San-
tuário diocesano no dia 08 de
dezembro de 2014, em docu-
mento reconhecido pela Dio-
cese de Camaçari, mas já era
assim chamado, desde muito
antes, pelo povo. Teve as pa-
redes e o altar abençoados e
ungidos na cerimônia de De-
dicação e Consagração reali-
zada na mesma data.

Vários objetos do arcevo do Santuário de Nossa
Senhora das Candeias foram expostos na Câmara

Câmara de Vereadores
aprova criação do SIM

Secretário Toni Gleidson

O secretário do Meio Ambien-
te de Candeias, Toni Gleidson,
está comemorando a aprova-
ção pela Câmara de Vereado-
res do projeto que cria o Ser-
viço de Inspeção Municipal –
SIM, que passa a vigorar já a
partir do próximo ano.

O Serviço de Inspeção Mu-
nicipal - SIM é um instrumen-

Em cerimônia no TCA, a Secretaria de Educação
de São Francisco do Conde é premiada com
menção honrosa pela Fundação Pedro Calmon
Em uma comunhão pela arte
da escrita e seu poder de
transformação social, no últi-
mo dia 13 de dezembro ocor-
reu a premiação do IV Con-
curso de Escritores Escolares,
realizado pela Fundação Pe-
dro Calmon (PFC), órgão vin-
culado à Secretária de Cultu-
ra do Estado da Bahia (SE-
CULT), através da Diretoria
do Livro e Leitura (DLL).  São
Francisco do Conde foi um
dos destaques da premiação,
que aconteceu no Foyer do
Teatro Castro Alves, em Sal-
vador.

Uma comitiva do municí-
pio, formada pelo secretário
da Educação Marivaldo do
Amaral, membros da Direto-
ria Pedagógica da SEDUC,
professores, coordenadores
pedagógicos e os alunos fina-
listas do concurso, com suas
respectivas mães, esteve pre-
sente à cerimônia, que teve
abertura da Camerata de Cor-
das Bahia Cordas da Orques-
tra Sinfônica da Bahia
(OSBA). Artistas como Bule-
Bule, Lazzo, Jackson Costa e
Pedro Pondé, entre outros e a
secretária de Cultura, Arany
Santana, foram os padrinhos
dos 18 finalistas, entre eles,
Kauã e Natan.

Kauã Araújo Lima é aluno
da Escola Licia Maria Alves
Pinho e foi selecionado na ca-
tegoria Fundamental I, com a
redação Minha mãe foi à fei-
ra, enquanto Natan Bessa
Fonseca estuda na Arlete Ma-

Fonte e Foto: ASCOM / SEDUC

SECOM / PMSFC

Ford dá início à terceira turma do
programa de educação para jovens
A Ford promoveu no início do mês
a aula inaugural da terceira turma
do Programa Ford de Educação
para Jovens na região de Camaça-
ri, na Bahia. O projeto tem o apoio
do Ford Fund – braço filantrópico
da companhia que fomenta insti-
tuições e ações sociais nas comu-
nidades onde a empresa atua. Em
dois anos de existência, o progra-
ma já capacitou cerca de 200 jo-
vens entre 17 e 24 anos para o mer-
cado de trabalho.

Nesta edição, serão contempla-
dos mais 100 estudantes da rede
pública, sendo 75 do Ensino Médio
e 25 do Ensino Fundamental II.
Nesta semana, foi iniciado o curso
para os alunos do Ensino Médio.
Em janeiro, será realizado pela pri-
meira vez o curso para os estudan-
tes do Ensino Fundamental II, de

Idosos e pessoas com deficiên-
cia de São Francisco do Conde,
que recebem o Benefício de
Prestação Continuada (BPC),
devem procurar o Centro de
Referência de Assistência Soci-
al (CRAS) mais próximo para
serem incluídos no Cadastro
Único (CadÚnico) para Progra-
mas Sociais do Governo Fede-
ral. O prazo para o recadastra-
mento é até o dia 31 de dezem-
bro. Caso a atualização não seja
realizada, o benefício será can-
celado pelo Ministério do De-
senvolvimento Social (MDS).

O recadastramento pode
ser feito pelo próprio usuário ou
por um responsável familiar. O
responsável deve morar na
mesma casa do beneficiário, di-
vidindo as responsabilidades
com despesas e renda. No mo-
mento do recadastramento, é
necessário apresentar os núme-
ros de CPF de todos os mem-
bros da família do idoso para
registro no CadÚnico. A medi-
da permite a identificação do
beneficiário e de sua família no
momento da avaliação do bene-
fício pelo INSS.

A inscrição no CadÚnico,
além de manter o BPC, permite
o acesso a outros programas
sociais, como a Tarifa Social de
Energia Elétrica, que concede
desconto na conta de energia,

O secretário Marivaldo Amaral recebeu o Certificado

galhães (antigo CEJAL) e con-
correu com o poema Um lugar
chamado Bahia,  também pelo
Fundamental I. Ambos leva-
ram o terceiro lugar e arran-
caram elogios de seus padri-
nhos, como Bule-Bule. “Ele
dizia, você é o meu garoto!”,
repetiu, extasiado, Natan.

“Foi surpreendente a
abordagem feita pelos alu-
nos, de temas contemporâne-
os como preconceito, violên-
cia contra a mulher, entre

outros, revelando a capacida-
de e o talento dessas crianças
e jovens. É também notável o
envolvimento das secretarias
de Educação, dos professores
e gestores. Houve situações
em que o próprio funcionário
da Secretaria de Educação
veio trazer as
inscrições”, declarou Bárbara
Falcon, Diretora do Livro e da
Leitura. Esse foi o caso de Va-
nise Souza, gerente de Biblio-
tecas e Projetos de Leitura da

SEDUC, que inscreveu 83 tra-
balhos, entre poemas e reda-
ções de estudantes das esco-
las públicas do município.

“É muito importante essa
premiação em um momento
em que passamos pelo golpe.
Não querem que o povo pen-
se. Passos foram dados e es-
ses passos não vão regredir.
Agora fala a voz de quem foi
sufocado durante
séculos”, considerou Pedro
Pondé, cantor da nova gera-
ção da música baiana, que
também é compositor, letris-
ta e poeta, ex-vocalista da ban-
da Scambo, que participou do
programa SuperStar da Rede
Globo.

Ao final do evento, tempe-
rado por poesia, discursos a
favor da cultura e da escrita e
as interpretações da Sonata
em Sol maior de Mozart, do
tango Por una cabeza - tema
do filme Perfume de Mulher -
e de 7 cantigas de roda orques-
tradas, aconteceu a entrega da
Monção Honrosa às escolas,
entidades e secretarias de
Educação da Bahia, que con-
tribuíram para o sucesso do IV
Concurso de Escritores Esco-
lares. O secretário Marivaldo
do Amaral destacou, para a
plateia que prestigiava o even-
to, o investimento da gestão
Evandro Almeida em projetos
de leitura e estímulo à escrita
e à criatividade – como o Vo-
Arte.

to legal que visa qualificar a
produção, o processamento e
a comercialização de alimen-
tos de origem animal e vege-
tal no município. Visto que
busca ir de encontro com as
prioridades de saúde pública
e de abastecimento da popu-
lação. Além de buscar a quali-
dade dos produtos oferecidos
à população, é uma nova opor-
tunidade para o desenvolvi-
mento rural do município.

De acordo com Toni Glei-
dson, a criação do SIM vai dar
um maior poder de comercia-
lização dos produtos da agri-
cultora familiar, uma vez que
com a certificação, os produ-
tores vão agregar valor a tudo
que for produzido na zona ru-
ral. O Secretário informou
ainda que os pescadores e
marisqueiras também serão
beneficiados pelo SIM. “Va-
mos promover uma campa-
nha para conscientizar os pro-
dutores rurais para importân-
cia de aderirem ao SIM” infor-
mou Toni Gleidson.

14 a 16 anos. Eles serão treinados
em Robótica usando a metodolo-
gia Lego.

No último dia 7 de dezembro,
os 75 alunos do Ensino Médio fize-
ram uma visita à fábrica de veícu-
los da Ford em Camaçari, onde são
produzidos o Ka e o EcoSport. Du-
rante o percurso, eles conheceram
o processo de montagem final dos
automóveis. “Fiquei maravilhada
com o tamanho da empresa, a com-
plexidade e o cuidado com os de-
talhes que envolvem a montagem
dos carros. Estar aqui hoje foi uma
das melhores oportunidades que
tive na vida”, diz a estudante Bea-
triz Silva, de 18 anos.

Criado em outubro de 2015, o
Programa Ford de Educação para
Jovens está contribuindo para mu-
dar a realidade de centenas de es-

tudantes baianos. Promovido em
parceria com o SESI e SENAI e com
o apoio das Secretarias de Educa-
ção do estado e do município, o
Programa de Educação voltado aos
alunos do Ensino Médio prevê o
desenvolvimento de competências
de relacionamento e de gestão, com
foco principal na postura e com-
portamento ético. O processo con-
ta com duas etapas: a primeira,
com 150 horas, é focada em com-
portamento, e a segunda, com 160
horas, é composta por cursos de
qualificação profissional nas áreas
de Auxiliar Administrativo, Auxi-
liar de Mecânico Automotivo e Lo-
gística.  As aulas são ministradas
no Senai Camaçari, de segunda a
sexta-feira.

Os alunos têm a oportunidade
de visitar fábricas do Polo Indus-
trial de Camaçari e de participar de
palestras sobre carreira com exe-
cutivos da Ford. Todas as escolas
públicas de Camaçari foram convi-
dadas a participar indicando os

alunos que apresentaram as me-
lhores notas de português e mate-
mática ao longo do ano. Os 100 alu-
nos com melhor pontuação foram
convidados para o programa.

Um dos alunos da segunda edi-
ção do Programa de Educação,
Cláudio Pereira, hoje atua como
Jovem Aprendiz na Ford. “O curso
foi de grande importância para
mim e valorizou bastante meu cur-
rículo, tanto que recebi duas pro-
postas de trabalho de outras em-
presas. Porém, recusei, pois prefe-
ri terminar o curso, já que meu ob-
jetivo era ingressar na Ford como
Jovem Aprendiz. Agora completo
três meses na empresa e a experi-
ência tem sido muito boa. Estou
aprendendo a ter mais foco e con-
centração durante as atividades.
Com esta vivência, terei uma baga-
gem maior para uma futura contra-
tação, pois estou em uma grande
empresa, de renome internacio-
nal”, afirma o estudante.

Idosos e pessoas com deficiência que
recebem BPC devem procurar o CRAS

Fonte e Foto: ASCOM / Ford / Camaçari

de acordo com a quantidade de
Quilowatt-hora, consumido
pela unidade, além do Passe Li-
vre para idoso e pessoa com de-
ficiência.

Para aquelas famílias de be-
neficiários que já estão no Ca-
dÚnico, é importante ressaltar
que deve-se atualizar os dados
sempre que houver modificação
na família, tais como mudança
de endereço e alteração na com-
posição familiar, ou, ainda, no
prazo máximo de até dois anos.
A desatualização do
cadastro poderá acarretar em
suspensão do benefício.

O BPC é um benefício assis-
tencial garantido pela Consti-
tuição Federal de 1988, que ga-
rante a transferência mensal de
um salário mínimo à pessoa
idosa com 65 anos ou mais e à
pessoa com deficiência de qual-
quer idade, mesmo que não te-
nha contribuído para a Previ-
dência Social.

Nos dois casos, o cidadão
que pleiteia o benefício deve
comprovar não possuir meios
de se sustentar ou de ser susten-
tado pela família (renda famili-
ar total de até ¼ do salário mí-
nimo). E lembre-se: o reque-
rente deve estar incluído junta-
mente com sua família no Ca-
dastro Único.
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Raposas velhas da política
As raposas velhas da política brasileira estão tensas e apavora-
das com o eminente “chute na bunda” nas eleições de 2018. A
indignação contra a classe política cresce a cada dia e está difí-
cil acreditar numa única palavra dos parlamentares brasilei-
ros.

Chegou a hora de passar a peneira e banir os indivíduos
públicos envolvidos e denunciados em atos de corrupção. As
raposas velhas sequer possuem credibilidade para se defende-
rem das acusações e seria obra de ficção científica se assumis-
sem que roubaram o dinheiro dos cofres públicos, receberam
propinas diversas ou que superfaturaram obras. Todos se di-
zem inocentes ou não tem conhecimento dos fatos. Cabe ao
eleitor decidir o que fazer nas eleições de 2018.

Ânsia de vômito
Repúdio, ânsia de vômito, nojo e desprezo. Estes são apenas
alguns dos sentimentos que o eleitor sente da classe política
brasileira diante do caos político, econômico, social e institu-
cional que se instaurou no país. A falta de confiança nos parla-
mentares e chefes do Executivo cresce assustadoramente, e o
eleitor terá dificuldade de escolher os seus representantes para
o quadriênio 2018/2022.

As perguntas que estão em evidência e que povoa a mente
dos brasileiros indignados são as seguintes: “Quais seriam os
candidatos a cargos eletivos de ficha limpa? Em quem confiar
na política?  Os corruptos serão presos? O dinheiro roubado
será devolvido? Sem essas respostas está difícil acreditar nas
palavras de um político. A demagogia e a mentira estão pre-
sentes nos depoimentos.

Corporativismo da corrupção
É impressionante o corporativismo da corrupção que circula
na capital federal. O confronto à Justiça, a tentativa frustrada
de impugnar atos de juízes e promotores, revela que todos os
envolvidos e denunciados na operação Lava Jato, Policia Fe-
deral e Ministério Público são culpados pelos crimes imputa-
dos.

Seria leviano afirmar, como querem os esquerdistas, que as
ações dos órgãos investigativos são de cunho pessoal e de per-
seguição política. O corporativismo da corrupção para se safar
das acusações se tornou imprescindível em Brasília. Depoimen-
tos falsos, distorções de fatos e mentiras generalizadas fazem
parte do jogo sujo para inocentar cúmplices e parlamentares.
Entretanto, essas manobras escusas não durarão por muito
tempo.

Os fatos, com as provas concretas da corrupção e do enri-
quecimento ilícito comprovam que este esquema não funcio-
na. A Justiça prevalecerá e os culpados deverão ser presos.

Requesitos para concorrer a  Presidência
As leis brasileiras não exigem conhecimento pleno de admi-
nistração pública para exercer o cargo de presidente.
A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 14,
estabelece quais são os requisitos para concorrer ao cargo de
presidente da república: I - a nacionalidade brasileira; II - o
pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento elei-
toral; IV - o domicilio eleitoral na circunscrição; V - a filiação
partidária; IV- a idade mínima de 35 anos de idade.

Fundo partidário
O cidadão comum que pretende ingressar no serviço públi-
co, tem que passar por uma avaliação de conhecimento e
em alguns casos de aptidão física. Os concursos públicos é o
caminho legal e legítimo para ser aprovado e consequente-
mente efetivado como servidor público.

São meses de estudos, aulas em cursos preparatórios, fins
de semana enfiados nos livros, revisões exaustivas, tensão e
o enfrentamento de uma concorrência altíssima. Muito di-
nheiro é gasto, economia de anos é despendida, compra de
livros, pagamento da mensalidade do curso, pesquisas in-
termináveis, desgaste físico e mental para a então sonhada
aprovação no concurso público.

Na contra mão deste caminho surgem os nobres parla-
mentares brasileiros que recentemente aprovaram a criação
de mais um fundo partidário de R$ 2 bilhões, que somado
ao atual fundo de R$ 1 bilhão, serão gastos para que os can-
didatos possam financiar as suas campanhas eleitorais, e se
eleito ingressar na vida pública fazendo assim 207 milhões
de brasileiros de otários. Todo esse dinheiro será torrado
nas campanhas e é fruto de impostos pago pelo cidadão bra-
sileiro.

Quem paga por um curso preparatório para ser aprova-
do num concurso público não depende das tetas do gover-
no. Seria mais digno se cada político arcasse com a sua cam-
panha eleitoral.

Boicote as eleições
Circula nas redes sociais uma campanha para boicotar as
eleições de 2018. Brasileiros desmotivados diante da cor-
rupção generalizada na política tentam induzir o eleitor a
não comparecer nas urnas no próximo pleito. Queima de tí-
tulos, xingamentos a políticos, protestos e formas de anular
o voto nas urnas eletrônicas são algumas das táticas usadas
pelos manifestantes virtuais.
Essa atitude seria compreensível diante dos fatos, mas não
resolveria o problema do Brasil. Se eximir do problema re-
vela um cidadão antipatriótico, alheio a realidade, é como a
atitude de Pôncio Pilatos lavando as mãos diante do caos
político.

ANTENA LIGADA
rildo.anselmo@hotmail.com

Rildo Silva

Prefeito assinou Ordem de Serviço para
urbanização da Wanderley Araújo Pinho

Fonte e Foto: ASCOM/PMC

Redação

No último dia 1º de dezembro,
no Bairro do Triângulo, o pre-
feito, Dr. Pitagoras Ibiapina,
assinou junto com o represen-
tante da empresa PJ e com o
secretário de Obras e Infraes-
trutura do município, Lucia-
no Murici, a ordem de servi-
ço, para a construção da 1ª
etapa da urbanização e pavi-
mentação da Avenida Wan-
derley Araújo de Pinho, um
sonho acalentado há muitos
anos pelos moradores da área,
que poderá ser concretizado
graças a uma emenda parla-
mentar do deputado federal
Cláudio Cajado, que esteve
presente na solenidade.

Nessa primeira etapa, que
ligará a antiga estação do trem
até o largo do Triângulo, com
cerca de quinhentos metros de
extensão, serão investidos
aproximadamente 4 milhões
de reais em obras de drena-
gem, pavimentação asfáltica e
passeios, além de algumas pe-
quenas contenções.

Em seu discurso durante a
solenidade, o prefeito Pitago-
ras Ibiapina falou do imenso
prazer de estar assinando a
Ordem de Serviço desta obra
de extrema relevância para o
município, uma via que por
muitos anos transportou, pe-
los trilhos, o desenvolvimen-
to da cidade. “Esta requalifi-
cação estava no nosso plano
de governo e tão logo assumir
a prefeitura procurei o proje-

to da Wanderley para fazer as
intervenções. Corri atrás da
Caixa, do Deputado Cláudio
Cajado, que fez uma emenda
para pavimentação da rua, e
juntos agilizamos tudo para
transformar o sonho de mi-
lhares de candeenses em rea-
lidade. E hoje é o grande dia,
o dia da concretização de um
sonho”, comemorou Pitago-
ras.

Na oportunidade, o prefei-
to Dr. Pitagoras pediu ao re-
presentante da construtora
PJ, que contrate apenas mão
de obra local. “O desemprego

em nosso município está mui-
to alto e por isso te peço que
contrate os serviços dos traba-
lhadores de Candeias”, solici-
tou o Prefeito.

Em sua fala, o deputado
Cláudio Cajado disse que pou-
co tempo após assumir a pre-
feitura, o gestor ligou para tra-
tar da obra. “Foram cinco me-
ses correndo atrás para viabi-
lizar o projeto, e a força tarefa
organizada pelo prefeito, foi
fundamental para a realização
da obra. Hoje, primeiro de
dezembro é o meu aniversário
e é neste dia que venho dar

este presente a Candeias”, co-
memorou o deputado Demis-
ta.

De acordo com o Secretá-
rio de Obras, Luciano Muricy,
assim que assumiu a pasta foi
incumbido de dar atenção es-
pecial para a Rua Wanderley
Araújo de Pinho, e assim fez
apesar de todas as dificulda-
des encontradas. “Daqui a um
ano estaremos inaugurando a
futura Avenida Wanderley
Araújo de Pinho”, prometeu
Muricy.

Representando os verea-
dores da base, Arnaldo Araú-
jo, líder do governo na Câma-
ra Municipal, disse que há 20
anos ouve dizer que a Aveni-
da seria construída e com isso
ficou na expectativa e espe-
rança deste momento. “O ges-
tor atual conseguiu esse feito,
fez a minha esperança e de
muitos candeenses se concre-
tizar”, comentou Arnaldo.

A moradora, Luciana Cos-
ta, estava muito feliz, pois
agora tem a certeza que o pro-
jeto da Wanderley Araújo de
Pinho vai sair do papel. “Nós
moradores da Wanderley es-
tamos muito felizes. As ges-
tões anteriores só promete-
ram e nada fizeram por nós”,
desabafou a moradora.

Vereadores e Secretários
Municipais estiveram presen-
tes na solenidade.

O deputado Cláudio Cajado participou da solenidade

Santo Estevão foi palco da

Regata Centenária de Canoas 

O povoado de Santo Estevão
promoveu nos dias 16 e 17 de
dezembro a Regata Centená-
ria de Canoas, a Lavagem da
Igreja de Santo Estevão,
Show Gastronômico e o I Fes-
tival de Mariscos.

Essa é uma iniciativa da
Associação Beneficente dos
Moradores de Santo Estevão
(ABEMSE) com o apoio da
Prefeitura de São Francisco
do Conde através das secre-
tarias municipais de Cultura
(SECULT), de Turismo (SE-
TUR), de Serviços, Conserva-
ção e Ordem Pública (SES-
COP) e de Governo (SEGOV).

Santo Estevão é uma das
localidades mais bonitas de
São Francisco do Conde. Está
situado a sudeste da sede do
município, numa pequena
ponta da faixa litorânea de
São Francisco do Conde. A
população local é formada
basicamente por pescadores
e marisqueiros que extraem
do manguezal vários tipos de
moluscos para comercializa-
ção e em maior escala para a
subsistência. 

O evento busca a valoriza-
ção da tradicional Regata de
Canoas e Lavagem da Igreja

Dezenas de canos participaram do evento centenário

Fonte e Fotos: SECOM/

PMSFC /Arquivo

de Santo Estevão, dos produ-
tos e da cultura local. De
acordo com o cenário atual e
pensando em proporcionar
lazer e renda para os mora-
dores de Santo Estevão, o fes-
tival foi realizado como for-
ma de externar a identidade
gastronômica, da localidade,
com toda riqueza da mesma.
O festival também conta na
sua programação com apre-
sentação de shows musicais
de artistas locais, manifesta-
ções culturais, eleição da rai-
nha e princesas dos maris-
queiros, exposição de peças
artesanais produzidas por
pessoas da comunidade fran-
ciscana; serão servidos pra-
tos elaborados a partir de
produtos tradicionais, princi-
palmente os extraídos pelos
nossos pescadores e maris-
queiros, fomentando a eco-
nomia através do incentivo
do consumo de frutos do
mar. 

O I Festival de Mariscos é
um espaço democrático e
motivador da cultura e cida-
dania, onde pessoas de nos-
sa cidade e região possam
mostrar seus trabalhos à co-
munidade, familiares e visi-

tantes. Foram montadas bar-
racas para comercialização
de vários pratos da culinária
local e venda de artesanatos
produzidos na própria região.
O festival aconteceu na pra-
ça principal, chamada “Pra-
ça da Ponta”.

A Lavagem da Igreja de
Santo Estevão – padroeiro lo-
cal – acontece sempre no mês
de dezembro e é um evento
que conta com a participação
de fiéis e moradores da co-
munidade. A lavagem sai do
Ilhote e segue pelas ruas do
bairro até a igreja do santo
padroeiro. A lavagem da
Igreja de Santo Estevão abriu
o segundo dia de festa.

A Corrida de Canoas de
Santo Estevão é um evento
tradicional que acontece há

muitos anos no município.
Com tradição de 105 anos, a
regata conta, todos os anos,
com a participação de cano-
as, vindas de localidades va-
riadas, entre elas: Ilha de
Maré, Paramana e Ponta de
Nossa Senhora (Salvador);
Caboto (Candeias); Acupe
(Santo Amaro); Bom Jesus
dos Pobres (Saubara) e Ma-
ria Guarda (Madre de Deus).
A competição reúne cerca de
250 competidores com cerca
de 25 canoas. A largada acon-
teceu em Bom Jesus dos Pas-
sos (Salvador) em direção a
Santo Estevão (São Francis-
co do Conde). Os vencedores
receberam troféus e premia-
ções em dinheiro.
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AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

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

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.

Boas Festas e um Feliz 2018
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

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

VENHACONHECER

PEÇAS E SERVIÇOS PARA TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

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

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
Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Ba.

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

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

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-Bahia

Duas lojas para melhor servir ao cliente de Candeias e Região

O empresário Walfredo Barão Mello Teixeira e toda a
família que faz parte da Faculdade Regional de Filosofia

Ciências e Letras de Candeias- FAC e de todas as empresas
do grupo, deseja aos seus alunos,

professores, funcionários e
colaboradores um Feliz Natal e

um Ano de 2018 cheio de
sucessos e realizações.

Na esperança de que a Alegria e
a Paz do Natal permaneçam em

todos os lares de Candeias, da
Bahia, do Brasil e do Mundo,

por  todo o Ano Novo e Sempre.
E que possamos realizar os

nossos sonhos.


