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CLÍNICA MARIA ALBANOEspecialidades Médicas Convênios e Particular

Rua Desembargador Teixeira de Freitas, nº10 – Pitanga - Fone: (71) 3311-1900 - Candeias-Bahia

Mais que uma Clínica de Saúde

Um Símbolo de Respeito à Vida

*ANGIOLOGIA *CARDIOLOGIA
*CLÍNICA GERAL*DERMATOLOGIA
*FISIOTERAPIA *FONOAUDIOLOGIA
*GATROENTEROLOGIA *MASTOLOGIA
*NUTRIÇÃO *OFTALMOLOGIA
*ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA
*RADIOLOGIA *GINECOLOGIA
*LABOTRATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS    39 anos cuidando da sua saúde

Eleitos em 02 de Outubro foram
diplomados pela Justiça Eleitoral

DIVULGAÇÃO

Foto:Abdias Alves
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Prefeito, vice-prefeito e vereadores de São Francisco
do Conde e Madre de Deus foram diplomados no dia 19

O juiza eleitoral da Comarca
de São Francisco do Conde,
Dra. Bianca Gomes, ao lado da
promotora de Justiça, Dr. Bru-
na Fittipaldi, diplomu, em so-
lenidade realizada no último

Natal de Luz
Candeias
chega a sua
14ª edição

O moderno Condomínio

Quintas do Barão vem aí

Vitória Moura
arrasa no
Encontro do
Babado

José Eduardo dos Santos - Diretor

Walfredo Barão Mello Teixeira

Em solenidade realizada no
salão nobre do Fórum Ivan
Brandão, no último dia 05 de
dezembro, o Juiz de Direito da
Comarca de Candeias, que co-
mandou as eleições munici-
pais do último dia 2 de outu-
bro no município, Dr. Sadra-
que Oliveira Rios,presidiu, ao
lado da promotora Andréia
Scaff Paula Mota, a solenida-
de de diplomação dos candi-
datos eleitos. A mesa  dos tra-
balhos foi composta ainda
pelo Bispo da Diocese de Ca-
maçari, Dom João Carlos Pe-
trini, e o pároco do Santuário
de Nossa Senhora das Candei-
as, Frei Jorge Luiz Soares.

Antes de entregar os diplo-
mas aos que conseguiram se
eleger e aos suplentes, o Juiz
Sadraque Oliveira chamou a
atenção de todos os eleitos
sobre a responsabilidade que
estavam assumindo ao se ele-
gerem prefeito, vice-prefeita e
vereadores.

O Juiz Eleitoral da Comarca de Candeias, Dr. Sadraque Rios, diplomou os candidatos eleitos no dia 02 de outubro

No último dia 10 de dezembro,
a casa de shows Sertão & Mar,
em Simões Filho, foi palco do
evento Encontro do Babado,
comandado pela nova estrela
da música sertaneja, a canto-

ra Vitória Moura (foto), que
convidou vários amigos para
fazerem parte da grande festa
da nova música regional.

A Quintas do Barão Empreen-
dimentos Imobiliários o1 SPE
Ltda - ME está construindo no
bairro Ouro Negro, na área da
antiga Fazendinha, às mar-
gens da BA 523, o luxuoso
Condomínio Quintas do Ba-
rão, que vai revolucionar o
mercado imobiliário de Can-
deias e de toda a região Me-
tropolitana de Salvador e Re-
côncavo.

De acordo com o presiden-
te da Quintas do Barão Em-
preendimentos Imobiliários,
Walfredo Barão Mello Teixei-
ra, as obras de terraplanagem
já estão adiantadas em 80%  e
a expectativa é de que o lan-
çamento do moderno Condo-

mínio Quintas do Barão acon-
teça no início do próximo ano.
Aguardem!

Idealizado e promovido pela
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Candeias, o Natal de Luz
Candeias está completando
quatorze anos de sucesso. Esse
ano, apesar da crise econômi-
ca que assola o país e, que
consequentemente atingiu o
comércio da nossa cidade, a
CDL, em parceria com os lo-
jistas da cidade, não mediu
esforços para que mais uma
vez o Natal de Luz Candeias
fosse viabilizado, mesmo sem
o apoio da Prefeitura, que ale-
gou falta de recursos para pa-
trocinar o evento.

A cada 50 reais em com-
pras nas lojas credenciadas, o
cliente recebe um cupom para
concorrer a quatro motos 50
CC Zero KM e quatro TVs 32”

De acordo com a direção da
CDL, a expectativa é aumen-
tar as vendas no período em
pelo menos 20 por cento com
relação ao mesmo período do
ano passado. Os patrocinado-
res desse ano são: Ponto Eco-
nômico/Unibahia, Real Calça-
dos e Impacto Calçados de
Confecções.
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dia 19 de dezembro, no Fórum
da Ciade,o prefeito, o vice-pre-
feito e os vereadores eleitos no
último dia 02 de outubro, nos
municípios de São Francisco
do Conde e Madre de Deus.Os

diplomados em São Francisco
do Conde Foram: Evandro Al-
meida (prefeito), Carlos Alber-
to Bispo (vice-prefeito) e os
vereadores: Clebeson da Silva,
João Carlos Nunes, Luiz Car-
los Dantas, Renato Costa Rosa
Júnior, RobsonPortugal, Va-
nilson Chaves, Luiz Alberto
Santa Cruz, AntonioLopes,
Mario Nogueira, Edgar ,Sônia
Batista, Edcarlos de Almeidae
José Reis dos Santos.

Já em Madre de Deus (foto
abaixo), os diplomados foram:
Jeferson Andrade(prefeito),
Jailton  Santana (vice-prefei-
to) e o vereadores: Marcos
Paulo Moura, Mardem  Lessa,
José Arivaldo do Amaral, Jo-
diane Santana, Anselmo Duar-
te, Adenailton  Tourinho, Jus-
celinoSilva, Renato Xavier,
Joice Queiróz, Cláudia  Cop-
que e Melquisedeque Santana
Santos.

Prefeito Jeferson Batista ao lado do vice-prefeito elei-
to, Jailton Polícia e do vereador Anselmo Duarte

 Boas Festas ! -Ao final de mais um ano de trabalho árduo, nós que fazemos o jornal

 O Candeeiro,queremosagradecer 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 2017.
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Sociedade consumista

Spinoza, Lao-tsé e natureza divina da matéria

Existe uma constan-
te luta interna entre
decidir o que é essen-
cial e o que é supér-
fluo; o que se deve ter
como necessário e o

que pode ser descartado – tudo
isso como uma forma inconsci-
ente de satisfazer uma lacuna,
preencher uma ausência exis-
tente no âmbito afetivo, emoci-
onal. Por isso, muitas pessoas
ansiosamente consomem rou-
pas, calçados, joias, automóveis,
sem nenhum controle, apenas
para tentar suprir esse angusti-
ante vazio.

Em algumas situações mais
extremas, pessoas deixam de
privilegiar o essencial à vida,
como alimentação ou estudo,
em troca de uma constante atu-
alização da moda, através do
consumo exacerbado de roupas
“modistas”. A moda nada mais
é do que transformar em desu-
so algo que ainda tem uma gran-
de utilidade. E as pessoas que
seguem ferrenhamente os encal-
ços dessa ditadura tornam-se
imensuravelmente fadigadas,
pois quando adquirem com
imenso esforço um objeto que
pode colocá-las no seleto rol dos
indivíduos “poderosos” e “ilus-
tres”, o produto passa da valida-

de, pois os gestores da moda já
lançaram outro mais inovador,
potente ou atraente.

Quantas pessoas sem ter casa
própria – e com enormes difi-
culdades para quitar a mensali-
dade do aluguel – compram um
carro “do ano” dividido em in-
findáveis prestações (sem con-
tar o seguro, manutenção, com-
bustível) apenas para serem
“aceitas” socialmente? Já que
essa sociedade capitalista em
vigência privilegia mais o “ter”
que o “ser”, não é raro encontrar
pessoas que se enquadram nes-
se perfil, lutando bravamente
contra tudo e contra todos até
alcançar o objeto tão almejado.

Pesquisas recentes revelam
que a Noruega, apesar de ter
uma ínfima parcela de pessoas
pobres, e uma das melhores mé-
dias de pessoas com recursos
materiais e financeiros para vi-
ver bem, é um dos países com
maiores índices de suicídios en-
tre jovens. Isso significa que não
é a alta renda, o carro de luxo
ou a mansão que vão proporci-
onar uma vida psíquica saudá-
vel, mas um planejamento, um

objetivo na vida, por mais sim-
ples que possa ser. Provavel-
mente essa terrível angústia que
encorajam esses suicídios é a
equiparação. Isto é, eles têm
tudo, mas todos também têm.
Não tem como ser “diferente”,
não existe possibilidade de ser
“melhor”, nada pode fazê-lo di-
ferentes dos demais – daí a falta
de sentido que o capitalismo de-
senfreado provoca; daí o suicí-
dio.

E ainda existe um bombar-
deio cruel de perfis de “perfei-
ção”, exibido pelas telenovelas e
propagandas na mídia televisi-
va. Você está fora dos modelos
socialmente aceitos se não pa-
recer com aquela bela atriz (re-
modelada de maquiagens e Bo-
tox), ou se não tiver aquele novo
sapato que o ator anuncia como
indispensável. Quem estiver dis-
posto a pagar o preço vai ter que
dispensar bastante gasto psíqui-
co e financeiro para tentar ser
“reconhecido” – sem nenhuma
garantia, e pior, sem qualquer
possibilidade de reembolso
quando finalmente perceber que
o vazio continua.

Na minha página
“Ciência e Fé na tri-
lha do equilíbrio”,
explanei sobre
Baruch Spinoza
(1632-1677), autor
de amplos sistemas

metafísicos que influenciaram e
influenciam grandes pensado-
res. “Ignoro por que a matéria
deva ser indigna da natureza
divina, já que fora de Deus não
pode existir nenhuma substân-
cia dotada de natureza divina...
Por isso, de forma alguma se
pode asseverar que... a substân-
cia extensa... é indigna da na-
tureza divina, desde que eterna
e infinita”, destacou o famoso
filósofo.

Em 29 de abril de 1993, em
minha coluna no Correio
Braziliense, escrevi que, duran-
te muito tempo, a matéria foi
considerada obstáculo ao Espí-
rito. Contudo, agora deixará de
ser, à medida que percebermos
e respeitarmos sua função supe-
rior. (...)

O malefício não se encontra
na matéria, ou no que dela res-
tou depois da reforma da Ciên-
cia Física instituída por
Einstein (1879-1955), mas no
uso que dela fizermos.

Planeta de aparências
O grande mal, que ainda di-

ficulta aos cérebros excessiva-
mente céticos vislumbrar hori-
zontes na esfera do Espírito, é

querer apenas aceitar os fatos do
ponto de vista físico absoluto.
Esquecem-se de que o “Tudo”,
na verdade, está submetido à
ação de Sublimes Poderes, que
nos colocam em postura distin-
ta da que têm como probabili-
dade legítima, visto que esta
perspectiva, no entanto, não
passa de enorme delírio. O que
se compreende como
inexistente é o real. Não assusta
mais a descoberta, na Mecânica
Quântica, de que o “vazio” é re-
alidade. A Ciência de ponta já
definira o átomo como, sobretu-
do, vazio. Mas o que é em suma
o vazio? A respeito do assunto,
comenta o físico Juliano Car-
valho Bento, que me honra
com a sua leitura e audição: “A
Ciência hoje prova que pode-
mos observar no ‘nada’ físico,
ou seja, no vácuo absoluto (que
por si só já não é possível de-
tectar na Natureza por somen-
te existir em condições ideais)
a existência de um resíduo de
energia que, pela física clássi-
ca, não pode ocorrer. Isso só foi
possível verificar com o adven-
to da Mecânica Quântica, pois,
se esse vácuo total existisse, es-
taria contrariando o Princípio
da Incerteza de Heisenberg,
que evidencia que deve existir
uma energia mínima, por con-
ta desse postulado físico, base
da Teoria Quântica. Uma com-
provação para isso se deu com
o chamado efeito Casimir, no

qual se detectou que duas pla-
cas metálicas paralelas neutras
no vácuo se atraem pelo fato de
surgir uma força proveniente
desta energia do vácuo. O su-
posto ‘nada’ esconde muita coi-
sa. Como assegura Jesus, o
Cristo Ecumênico, o Divino Es-
tadista, em Seu Evangelho, se-
gundo Mateus, 10:26: ‘(...)
nada há encoberto, que não ve-
nha a ser revelado; nem ocul-
to, que não venha a ser conhe-
cido’”.

Atuação do visível no invi-
sível

No Tao Te Ching, também
chamado de O Livro do Cami-
nho e da sua Virtude, o filósofo
chinês Lao-tsé (570-490 a.C.)
ensinou: “Trinta raios conver-
gentes no centro,/ Tem uma
roda,/ Mas somente os vácuos
entre os raios/ É que facultam
seu movimento./ O oleiro faz
um vaso, manipulando a argi-
la,/ Mas é o oco do vaso que lhe
dá utilidade./ Paredes são mas-
sas com portas e janelas,/ Mas
somente o vácuo entre as mas-
sas/ Lhes dá utilidade –/ Assim
são as coisas físicas,/ Que pa-
recem ser o principal,/ Mas o
seu valor está no metafísico”.

O tema é realmente
instigante e nos leva a exalçadas
reflexões sobre a existência hu-
mana e o papel que desempe-
nhamos na contextura do Uni-
verso. Voltarei ao assunto.

Farra com o dinheiro público
O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, publicou na sua edição online do
dia 8 de dezembro passado, uma reportagem assinada pela jornalista
Maria Lima, dando conta de que cerca de 600 políticos baianos, entre
eles, 300 prefeitos dos mais distintos municípios do Estado, participa-
ram animadamente de “um forró arretado”, na noite-madrugada do dia
6 de dezembro, no aprazível resort 5 estrelas Vila Galés Mares, na bucó-
lica praia de Guarajuba, no litoral norte da Bahia.

De acordo com a matéria da jornalista, “o objetivo do congresso era
discutir gestão pública. Entre as mesas, por exemplo, está uma para de-
bater os reflexos da PEC 55, a do teto dos gastos, nas políticas públicas
de Saúde e Educação”, escreve Maria Lima, acrescentando que, “Segun-
do o site da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), que organiza o evento
há cinco anos sempre no resort, o 5º Encontro de Prefeitos vai até esta
quinta-feira, ‘com uma programação intensa de assuntos direcionados
exclusivamente a prefeitos baianos’. Ainda segundo o site, continua Maria
Lima, “são parceiros da UPB nesta iniciativa” o governo do estado da
Bahia e alguns órgãos ligados a ele, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil, Funasa, Sebrae, Bradesco, Nutricash, Arte e Cultura, E&L Siste-
ma de Software, IPM Brasil/Alconta e Fundação Abrinq”, diz o texto.

A reportagem mostra ainda as desculpas da assessoria da UPB para
justificar a gastança, num momento de crise aguda por que passa o Bra-
sil, com as Prefeituras com a “cuia” na mão, buscando recursos junto ao
governo federal.

Cá prá nós, essa é mais uma das aberrações praticadas por nossos
representantes políticos. Enquanto os próprios prefeitos se queixam de
que não têm dinheiro para pagar nem ao funcionalismo municipal, que
dá duro para engrenar a máquina pública, a entidade que os representa
promove essa verdadeira farra com o dinheiro público. Paciência!

“Corrupção causa mortes”
Numa conversa, na semana passada, com o empresário Eduardo Xavi-
er, da Sansil, com quem tenho o prazer de manter relação de amizade,
me chamou a atenção, a convicção que o mesmo tem de que a corrupção
no Brasil mata mais do que muitas doenças.

Segundo Xavier, os recursos usurpados pelos prefeitos, pelos gover-
nadores e até por quem estiver na presidência da República, que são
tirados dos Municípios, dos Estados e da União, poderiam salvar milha-
res de vidas Brasil afora, já que milhões de brasileiros são dependentes
do Sistema Único de Saúde (SUS) - que é bancado pelo Governo Federal
- e que sem esses recursos não tem como prestar um serviço que atenda
às necessidades da população.

É simples imaginar que os milhõesde reais que são roubados dos co-
fres públicos, todos os anos e em todas as esferas de governo, deixam de
prestar serviços ao povo brasileiro.

Eduardo Xavier diz que não entende porque os políticos agem dessa
maneira, sabendo que aqui na terra tudo que se planta, colhe, e, portan-
to, aqueles que estão cometendo essas barbaridades, um dia vão ter que
pagar. “Eles “não” sabem o mal que estão praticando”, alerta Xavier.

Eleição da Presidência da Câmara
Ao se aproximar a data para a posse dos novos vereadores que vão com-
por o novo legislativo municipal, aumenta a expectativa para a eleição
da Mesa Diretora da Câmara. Com resultado das eleições de 2 de outu-
bro, que estabeleceu uma divisão quase que aritmética entre os dois gru-
pos políticos – quando foram eleitos 9 vereadores na banda de Tonha
Magalhães e 8 na banda de Dr. Pitagoras – dizem os especialistas que
está mais fácil para o grupo de Tonha emplacar o presidente, que no
momento tem como candidato mais cotado, o vereador Fernando Cal-
mon.

Já o grupo do prefeito, ainda não se acertou e, por enquanto, ne-
nhum candidato assumiu a dianteira do processo. Dizem que numa reu-
nião da bancada do prefeito Dr. Pitágoras, apenas o vereador Val Enfer-
meiro teria dito que não seria candidato.

A coluna apurou que os vereadores Silvio Correia (PV), Arnaldo do
Ponto Econômico (PSDB) e Diego Maia (PR), todos em primeiro man-
dato, estariam trabalhando nos bastidores para viabilizar as suas candi-
daturas. Entre os vereadores reeleitos do grupo, aparece os nomes de
Valdir Cruz e Alcione Cica. Vamos aguardar!

Nos bastidores
Até agora, faltando pouco mais de uma semana para o início da admi-
nistração do prefeito Dr. Pitágoras, o que se vê é uma intensa movimen-
tação entre as correntes que o apoiaram nas eleições do último dia 2 de
outubro, buscando espaço para fazerem parte do governo, de preferên-
cia, no primeiro escalão.

Pelo menos paraa coluna, que o tem procurado para saber da com-
posição do secretariado, o prefeito tem dito que ainda é cedo para divul-
gar os nomes que vão compor o seu governo.

O que se sabe nos bastidores é que vários políticos, que achavam que
iriam ter o seu quinhão na Prefeitura, estão com as barbas de molho, já
que o prefeito tem dito a interlocutores que vai fazer uma devassa nos
cargos comissionados, para saber quem realmente trabalha e faz jus aos
salários recebidos. Se assim o é, o prefeito Dr. Pitagoras terá o apoio do
O Candeeiro.

Cobrança
A romaria de credores em direção à Secretaria de Finanças da Prefeitura
de Candeias não pára de crescer e a tensão entre os gestores da pasta e
os fornecedores (os quais são muitos), que não recebem o que lhes é
devido, tem aumentado nos últimos dias, marcando o final melancólico
da administraçãodo prefeito Sargento Francisco.

Um credor da Prefeitura, que pediu o anonimato, confidenciou à co-
luna que jamais esperava que o prefeito Sargento Francisco fosse tão
insensível com relação aos débitos da prefeitura. “Toda vez que vou na
prefeitura é a mesma ladainha, ‘não temos como pagar’, dizem na maior
tranqüilidade”, desabafou o empresário.
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Eleitos em 02 de Outubro foram diplomados

Os eleitos exibiram os seus diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral

SEMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Rua 31 de Março, nº 100 - Santo Antônio - Candeias - Bahia
Cep.: 43.820-240
E-mail: semacandeias@yahoo.com.br
Tel.: (71) 3605-0099

A TRANSPOL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.,
inscrita no CNPJ 15.672.546/0001-66, torna público que
está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura (SEMA), a Licença Ambiental Simplificada da
cidade de Candeias, para funcionamento de BASE
OPERACIONAL PARA TRANSPORTE E REVENDA DE ÓLEO
COMBUSTÍVEL, localizada na Rodovia BA 552 - Km 09, s/n,
Distrito Industrial, Candeias-Bahia

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

PSD reúne suas principais
lideranças na sede da UPB

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

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.

O senador Otto Alencar, presidente do PSD, traçou as
diretrizes do partido para o próximo ano

O vereador Fernando
Calmon esteve com o
senador  Otto Alencar no
encontro de PSD realizado
na semana passada na
sede da UPB

Vereador Jorge da JM

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!
São os votos de Rogério Torres, diretor
da Auto Escola Triângulo, que há 15
anos vem prestando relevantes serviços á
população de Candeias e da região.

Gostaria pedir ao Menino Jesus, neste Natal e no
Ano Novo, que ilumine a todos os lares de
Candeias e que nos dê muitas alegrais em todos os
dias de 2017. É o que deseja o empresário e
vereador Sílvio Correia.

Em solenidade realizada no
salão nobre do Fórum Ivan
Brandão, no último dia 05 de
dezembro, o Juiz de Direito
da Comarca de Candeias, que
comandou as eleições muni-
cipais do último dia 2 de ou-
tubro no município, Dr. Sa-
draque Oliveira Rios, presi-
diu ao lado da promotora
Andréia Scaff Paula Mota, a
solenidade de diplomação
dos candidatos eleitos. A
mesa  dos trabalhos foi com-
posta ainda pelo Bispo da Di-
ocese de Camaçari, Dom João
Carlos Petrini e o pároco do
Santuário de Nossa Senhora
das Candeias, Frei Jorge Luiz
Soares.

Antes de entregar os di-
plomas aos que conseguiram
se eleger e aos suplentes, o
Juiz Sadraque Oliveira cha-
mou a atenção de todos os
eleitos sobre a responsabili-
dade que estavam assumindo
ao se elegerem prefeito, vice-
prefeita e vereadores.

Dando uma verdadeira
aula de cidadania, o Dr. Sa-
draque Rios mostrou aos pre-
sentes o quanto já conhece da

história e das necessidades de
Candeias, e, alertando os elei-
tos, orientou para que eles se
preparassem para exercerem
os seus mandatos com digni-
dade e dedicação. “Os senho-
res têm até o dia 31 de dezem-
bro, portanto 26 dias, para
estudarem e conhecerem as
normas que regem a Câmara
de Vereadores e o Executivo

Municipal,”  destacou o ma-
gistrado.

O juiz Sadraque Oliveira
Rios deixou claro que, tanto
a Justiça Eleitoral quanto o
Ministério Públicoestarão vi-
gilantespara que Candeias
possa ter uma administração
transparente e austera.

Foram diplomados o pre-
feito eleito, Pitagoras Alves da

Silva Ibiapiana (PP), a vice-
prefeita eleita Márcia Gomes
(PSDB), e os vereadores elei-
tos Arnaldo Araujo (PSDB-
Arnaldo do Ponto Econômi-
co), Fernando Calmon Olivei-
ra do Nascimento (PSD-Fer-
nando Calmon), Rosana de
Souza Silva (PTN-Rosana de
Bobó), Adailton Pereira de
Sales (PRB- Pastor

Adailton),Valdir Cruz de Je-
sus (PDT-Valdir Cruz), Rei-
gilson Soares Nunes (PTB-
Gil Soares), Lucimeire de Je-
sus Magalhães do Nascimen-
to (PTC- Lucimeire Maga-
lhães), Alcione Maria da Cos-
ta Borges (PNM- Cica), Ma-
ria Rita Correia Vieira de
Souza (DEM- Rita Loira), Di-
ego Felipe Maia de Queiroz
(PR- Diego Maia), Silvio Cor-
reia (PV), Edmilson Amaral
dos Santos (SD- Mica), Ro-
naldo de Souza Neves (DEM-
Nal da San Martim), Nairval-
do Rebouças Santana (PROS-
Val Enfermeiro), Jorge Mou-
ra Barbosa (PT do B- Jorge da
JM), Ivan de Brito Cunha
(PP- Ivan do Prateado), Ger-
son da Conceição (DEM- Ir-
mão Gerson) e os suplentes
Tânia Maria dos Santos Ba-
tista (PSD), Janemarcia Nu-
nes Oliveira de Santana
(PTC), Marivalda Silva (PT),
Valmir Gomes dos Santos
(PP), Adailton Lima dos San-
tos (PT do B – não compare-
ceu), Sérgio de Souza Carva-
lho (DEM),Cidclei Nogueira
de Jesus (PROS) e Antonio

Gilson de Barros Oliveira
(PRP).

Logo após a diplomação,
em conversa com os jornalis-
tas, o prefeito doutor Pitágo-
ras, que estava visivelmente
emocionado, disse que aque-
le era um momento único, “é
um misto de emoção e de res-
ponsabilidade. A gente sabe
da grande responsabilidade
que tem para gerir a cidade
de Candeias, mas vamos fazê-
lo com muito respeito e cari-
nho, dividindo as responsabi-
lidades, com a minha vice
prefeita Márcia Gomes, com
os vereadores e, principal-
mente, com o povo de Can-
deias. Nós conhecemos o es-
tado em que se encontra o
nosso município, sabemos
que o descasoque Candeias
vem sofrendo ao longo dos
últimos anosé muito grande.
Candeias carece em tudo, em
todos os setores. Portanto,
nós temos a obrigação de
atender aos anseios da nossa
população. Vamos definir as
prioridades e tentar levar as
obras e serviços que o nosso
povo tanto almeja” explicou.

O Partido Social Democrático
(PSD) da Bahia, uma das le-
gendas que mais cresceu no
Estado nos últimos anos, deu
mais uma prova do seu cres-
cimento no encontro realiza-
do, no último dia 12 de dezem-
bro, no auditório da União dos
Municípios da Bahia (UPB) no
Centro Administrativo, reu-
nindo as principais lideranças
do partido da capital e do in-
terior.

De acordo com os organi-
zadores do evento, cerca de
550 pessoas se juntaram ao
Governador Rui Costa, que
tem total apoio da bancada
estadual do partido;  ao ex-go-
vernador, ex-ministro e Coor-

denador Executivo do Conse-
lho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social da Bahia (CO-
DES), Jaques Wagner; ao Se-
nador Otto Alencar, presiden-
te do Diretório Estadual do
partido; além dos deputados
das bancadas federal e estadu-
al, prefeitos, vice-prefeitos,
vereadores e demais lideran-
ças da sigla, para conhecer as
diretrizes para 2017.

Fernando Calmon
O vereador Fernando Cal-

mon, presidente do Diretório
Municipal do PSD de Candei-
as, participou do evento e teve
uma conversa com o senador
Otto Alencar. De acordo com

Calmon, ele comunicou ao
presidente do PSD baiano a
sua intenção de concorrer à
presidência da Câmara Muni-
cipal de Candeias, no próximo
dia 1º de janeiro.

Ainda segundo o vereador
pedesista, Otto Alencar teria
dito que daria total apoio e
respaldo à sua candidatura à
presidência do legislativo can-
deense. “Falei com o senador
Otto Alencar que gostaria de
ser presidente da Câmara e
ele, muito solícito, afirmou
que o nosso partido daria o
total apoio”, informou o vere-
ador Fernando Calmon.

Natal é tempo de festa, alegria e paz. Quero aproveitar a oportunidade
para agradecer a população de Candeias,que me honrou com o seu voto,

dando-me a oportunidade de representá-la na
Câmara Municipal. Quero assegurar que
procurarei exercer o mandato de vereador,
com dignidade, dedicação e muito trabalho,
sempre defendendo os interesses da nossa
terra. Aproveito para desejar a todos um feliz
Natal e um Ano Novo cheio e realizações.

São os votos do vereador
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EM 2017, CANDEIAS  VAI GANHAR O
CONDOMÍNIO QUINTAS DO BARÃO
O Condomínio Quintas da Barão, que já está com cerca de 80 por cento das obras de terraplanagem

prontas e que  iniciará a sua comercialização no começo do próximo ano, será  um dos
emprendimentos imobiliários mais espetaculares da região. Aguarde!

VEJA COMO SERÁ O CONDOMÍNIO QUINTAS DO BARÃO

01 - Área cinza: contorno de entrada / 02 - Áreas vermelhas: setor comercial
 03- Área azul: clube recreativo04 - Áreas amarelas: quadras residenciais

05- Área verde escuro: praça e área verde
06 - Área verde claro: área de reserva ambiental

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 e Região merecem.

Um Bairro Planejado. Você vai se surpreender.
Aguarde!

BOAS FESTAS!

O CONDOMÍNIO QUINTAS DO BARÃO FICA NA RODOVIA CANDEIAS/SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, NA ANTIGA FAZENDINHA DO BARÃO

O empresário
Valfredo Barão Mello
Teixeira e toda a sua
família, vem através
do jornal O Candeeiro,
desejar aos seus
amigos, funcionários
e colaboradores, um
Feliz Natal e um Ano
de 2017 cheio de
sucessos e
realizações. Na
esperança de que os
ensinamentos do
Menino Jesus,
possam trazer muita
Paz e Felicidades
para todos nós no ano
que se inicia.

Empresário Walfredo Barão Mello Teixeira

Confraternização entre amigos Banda Sabor
do Arrocha
lança 1º CD

Confirmando que Candeias
é mesmo a capital do arro-
cha, acaba de entrar no mer-
cado fonográfico e de shows,
a caçulinha do gênero, a
banda Sabor do Arrocha, ca-
pitaneada pela bela voz  da
Cantora  Fátima Santos.

A banda, que tem como
empresário o versátil Nem
de Barão, lançou no último
dia 17, na praça Dr. Gualber-
to Dantas Fontes, o seu pri-
meiro CD, numa festa que
reuniu mais de mil pessoas
e teve a participação de Dan-
da Olyver, Ariany Azevedo,
Dois Amores, Vitória Mou-
ra e Kelly Brasil.

De acordo com Nem de
Barão, a banda Sabor do Ar-
rocha veio prá ficar. “Temos
uma grande expectativa de
crescimento, os músicos são
muito bons e a voz de Fáti-

ma é belíssima. Por isso, va-
mos botar no “pé na estrada”
e mostrar o nosso trabalho
pelo Brasil afora”, diz empol-
gado Nem de Barão, empre-
sário da banda.

A cantora Fátima Santos está arrasando no arrocha

Após a diplomação do prefeito Jeferson Andrade, do vice-pre-
feito Jailton Almeida e dos vereadores de Madre de Deus, o
empresário Walfredo Barão Mello Teixeira, reuniu uma
série de amigos para um almoço de confraternização. Na foto,
o Barão aparece ao lado do secretário de Governo da Prefeitu-
ra de Madre de Deus, Nilton Bastos (Niltinho),do secretá-
rio do Meio Ambiente,  Luiz Montal, do vereador Mardem
Lessa, sendo observados pelo jornalista José Eduardo, dire-
tor do jornal O Candeeiro.
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Fonte e Foto: AGECOM /PMSFC

Estudante de escola pública de São Francisco do
Conde é premiada pelo MEC em concurso estadual

Vitória Santos Joviniano, 11 anos, cursa o 4º ano

Marisqueiras da Ilha de
Itaparica recebem equipamentos

Agora, as marisqueiras têm mais segurança no trabalho

Vitória Moura, a nova princesa do
sertanejo, arrasa no Encontro do Babado

Vitória Moura, a nova princesa da música sertaneja

Nova Praça do
distrito de
Paramirim foi
inaugurada
Aconteceu no último dia 01
de dezembro, a cerimônia
de entrega da Praça Alzira
Sant’ana da Cruz, na comu-
nidade de Paramirim. A
praça que está totalmente
reformada integra equipa-
mentos de áreas de convi-
vência, playground e conta
também com uma nova ilu-
minação em led.

A obra faz parte do
TranSFormar, projeto de
execução de obras e servi-
çosda prefeitura de São
Francisco do Conde, deter-
minantes para a melhoria
da qualidade de vida da
população, realizados em
sua grande maioria com
recursos próprios do muni-
cípio, o qual está baseado
nos princípios da solidari-
edade e do fortalecimento
da cidadania.

Fonte: Ascom/Bahia Pesca

Foto: Amanda Oliveira/GOVBA

Formanda

A RAY TUR deseja

a todos os seus

clientes,

colaboradores,

amigos e

fornecedores, um

Feliz Natal, com

muita Paz, Saúde

e Realizações, e

um Ano Novo

cheio de Luz e

Prosperidade.

Boas Festas & Feliz Ano Novo!

São os sinceros votos

de Ronaldo da Van

Meus amigos e
irmãos, mais um ano
chega ao fim, e
aproveito para pedir
que Deus, em sua
infinita bondade,
abençoe e encha de
alegria nossos
corações em todos
os dias do ano que
vai nascer. Boas
festas e um ano
novo de vitórias!

Feliz 2017!

São os votos do amigo de sempre  Zé do Quim

Entrega de
certificados a
servidores

municipais

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

São os votos de

Georgem Moreira

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.

A família Guimarães se dirige aos seus

amigos, clientes

e colaboradores,

para desejar um

Feliz Natal e um

2017 de muita

paz, amor e

felicidades.

Quero desejar aos meus familiares, amigos,

colaboradores e a todo o povo de Candeias, Boas

Festas, um Natal cheio de harmonia, paz e um Novo

Ano muito feliz. São votos de Jamilton Radiola

A estudante Vitória Santos
Joviniano, de 11 anos, do 4º
ano da Escola Juvenal Eugê-
nio de Queiroz, foi vencedora
da categoria escola pública
nível Fundamental I da unida-
de da federação do Concurso
Pesquisar e Conhecer para
Combater o Aedes Aegypti,
promovido pelo Ministério da
Educação (MEC) e coordena-

do pela Secretaria de Educa-
ção Continuada, Alfabetiza-
ção, Diversidade e Inclusão
(SECADI), em parceria com as
demais secretarias do MEC.

O concurso teve inscrições
no mês de maio e foi dividido
em etapas regional e nacional,
aonde os candidatos deveriam
produzir vídeos que falassem
sobre o aedes aegypti. Os fil-

mes inscritos deveriam ter no
máximo 90 segundos de du-
ração e deveriam ser captados
por aparelhos de telefone ce-
lular ou câmeras digitais do-
mésticas, com boa qualidade
de imagem e som.

Podiam se inscrever estu-
dantes de todas as instituições
de ensino do Brasil: privada,
municipal, estadual e federal.
Sendo que cada instituição
podia inscrever apenas 1 (um)
vídeo em cada categoria e ní-
vel do Concurso.

Para a secretária de Edu-
cação, Ana Christina Oliveira,
é motivo de orgulho a premi-
ação da estudante Vitória nes-
te concurso.  “Essa semana ti-
vemos notícias de dois estu-
dantes da rede municipal que
foram premiados em compe-
tições nacionais e isso mostra
que estamos no caminho cer-
to. Nossos estudantes estão
ganhando o mundo”, enfati-
zou a secretária.

“Esse concurso está entre
as ações que são desenvolvi-

das pelo Pacto da Educação
Brasileira e ele recebeu 1.160
inscrições que foram oriundas
de todas as unidades da fede-
ração. Nós, juntamente com a
intérprete Dina, produzimos
um vídeo o qual a aluna mos-
trou os fatores que são impor-
tantes na  prevenção da den-
gue e como as famílias podem
contribuir para evitar essa
doença. E nós sinalizamos o
vídeo em LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais). Ela é
uma aluna deficiente auditiva.

Além de Itaciara, outra
professora também orientou
Vitória na produção do vídeo,
Lindinalva Francisca Concei-
ção. “Nós ficamos muito feli-
zes com o resultado de Vitó-
ria. Ela ficou em primeiro lu-
gar na classificação estadual e
em segundo na nacional. Sen-
do que a diferença foi de 3
pontos para o primeiro colo-
cado da nacional. É muito gra-
tificante pra nós, para a esco-
la e para Secretaria da Educa-
ção. Todos foram importantes

para que ela chegasse a esse
resultado. Inclusive somos
gratos a UNILAB que nos aju-
dou na edição do vídeo”.

O objetivo geral da campa-
nha foi incentivar a organiza-
ção e a participação das insti-
tuições de ensino, com o en-
volvimento de toda a comuni-
dade escolar, de atividades
voltadas ao enfrentamento do
aedes aegypti, em vista da pro-
teção efetiva da saúde de to-
dos.

A intenção também é re-
forçar o papel dos agentes en-
volvidos nos espaços educati-
vos na promoção da saúde das
pessoas, notadamente no que
diz respeito aos condicionan-
tes e determinantes sociais da
saúde e no reforço das ações
de ampliação da consciência
sanitária – direitos e deveres
da cidadania, educação para a
saúde, estilos de vida e aspec-
tos comportamentais, dirigi-
das a impactar favoravelmen-
te na qualidade de vida.

No último dia 10 de dezembro,
a casa de shows Sertão & Mar,
em Simões Filho, foi palco do
evento Encontro do Babado,
comandado pela nova estrela
do sertanejo, a cantora Vitó-
ria Moura, que convidou vári-
os amigos para fazerem parte
da grande festa.

Após o sucesso do seu lan-
çamento no dia 18 de setem-
bro, na praça da Bíblia, no
centro de Simões Filho, o pú-
blico aguardava ansioso a vol-
ta da estrela em um show
completo e cheio de novida-
des! “Após o meu lançamen-
to, a receptividade do público
foi maravilhosa e eu já não via
a hora de voltar ao palco na
minha cidade e mostrar o
show lindo que preparei para
vocês” disse Vitória em ligação
com o nosso jornal.

Com seu jeito irreverente e
voz marcante, a cantora arra-
sou no Encontro do Babado e
sacudiu o palco e o público,

que vibrou com a performan-
ce de Vitória Moura. O Encon-
tro do Babado teve a partici-
pação de grandes artistas da
cidade, a exemplo da banda
Amor Voraz, DJ Jilmar e a
participação dos cantores An-
derson Alves, João Oxente e

Beijo Sertanejo, com Rodrigo
Byssan.

O sucesso de Vitória Mou-
ra tem sido reconhecido pela
crítica e pelo público, o que já
está rendendo o título de prin-
cesa do Sertanejo. Com muito
louvor.

As marisqueiras do município
de Vera Cruz, na Ilha de Ita-
parica, vão ter mais seguran-
ça para desenvolver suas ati-
vidades de pesca. A Bahia Pes-
ca, empresa vinculada à Se-
cretaria da Agricultura do Es-
tado (Seagri), entregou 19
equipamentos de proteção in-
dividual (EPI) às profissio-
nais, nesta quinta-feira (15),
às 9h30, na Associação Sol

Nascente, rua principal do
bairro de Conceição.

“Cada conjunto de EPI, de-
senvolvido especialmente
para o trabalho de marisca-
gem, é composto por pares de
luvas e botas em neoprene,
camisa em dryfit, e calça e
boné em tactel com bloqueio
de 98% dos raios UVA e UVB”,
explica a coordenadora de
Promoção Social da Bahia

Pesca, Eliana Carla Ramos.
O conjunto possui fator de

proteção ultra-violeta, que
protege a pele e não absorve o
calor solar, minimizando a in-
cidência de câncer, desidrata-
ção e envelhecimento precoce.
Além disso, as luvas e botas
evitam que as mulheres cor-
tem mãos e pés ao tocar os
mariscos ou caminhar nas pe-
dras.

“A melhoria da qualidade
de vida das marisqueiras bai-
anas passa necessariamente
pela melhoria na qualidade de
seu trabalho. É uma atividade
com muitos riscos ocupacio-
nais. Ao minimizarmos estes
riscos, estamos protegendo
nossas profissionais e contri-
buindo, ao mesmo tempo,
para o aumento de sua produ-
tividade”, explica o presiden-
te da Bahia Pesca, Dernival
Oliveira Júnior.

Os servidores municipais da
Prefeitura de São Francisco do
Conde que realizaram os cur-
sos “Mudanças em Tempo de
Crise” e “Gestão do Conheci-
mento” foram certificados no
último dia 07 de dezembro, no
auditório da SESAU. Os cur-
sos intermediados pela Secre-
taria Municipal de Gestão Ad-
ministrativa – SEGAD tive-
ram carga horária de 8h/aula
cada.
Mudanças em Tempo de
Crise – esse curso teve o ob-
jetivo desenvolver as habilida-
des de criatividade no atual
cenário da crise mundial, con-
siderando que nos momentos
difíceis da economia é preciso
buscar a inovação e outros
mecanismos de empreende-
dorismo, para atingir novos
segmentos de trabalho, além
da administração pública.
Gestão do Conhecimento
– já este curso objetivou iden-
tificar os princípios básicos de
informações na gestão do co-
nhecimento, permitindo a in-
teração entre o mundo tecno-
lógico e as experiências vivi-
das através do empirismo e da
cultura obtida no ambiente
corporativo.  Além disso, ade-
quar as novas formas de ge-
renciar o conhecimento, evi-
tando o acúmulo de informa-
ções desnecessárias que im-
pactam na produtividade diá-
ria, também fizeram parte do
escopo da qualificação.

A jovem Ester Belo Matos,
17 anos, acaba de concluir o 2º
grau pelo Colégio Miliar da
Bahia, unidade de Candeias. A
festa de formatura aconteceu
no último dia 17 de dezembro
no Sesi de Simões Filho. Ester
é filha do casal Valdemar
Sampaio (Tute) e Eliana Belo.
Parabéns!
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O BRASEIRO

*PRATOS DELICIOSOS
*CHURRASCOS *MASSAS
*SALADAS *SUCOS
*SOBREMESAS
Rua 13 de Maio, 1º Andar - Esquina com a
rua Santo Antônio Fone: (71) 3601-0687 -

Candeias-Bahia

A melhor comida a
Quilo da nossa região

Estudante franciscano foi premiado na
12ª Olimpíada Brasileira de Matemática

João Vitor estuda no Ins-
tituto Municipal Luiz
Viana Neto (IMLV) em
São Francisco do Conde

Fonte e Foto:

AGECOM/PMSFC

Natal!
Entre as festas ....
não esquecemos do aniversariante!

Por Ir. Joice Korattiyil

Ir. Joice Korattiyil é membro das Irmãs

Franciscanas que atuam em Candeias

Natal! Em todo lugar é evidente:iluminações, sinos, festas,
banquetes, PapaiNoel, convites, confraternizações, visitas, vi-
agens..... e assim vai. Tudo é bom, pois é tempo de festa e de
alegria! Mas qual é o motivo de tudo isso, se não o nascimento
do Menino Jesus há2000 anos atrás?Será que ainda temos o
perigo de passar a mesma experiência que passaram alguns
daqueles nossos primeiros irmãos quando Ele, Aquele Meni-
no, chegou pela primeira vez ?

Existem duas categorias de pessoas com atitudes diferen-
tes diante daquele grande evento:

Enquanto os magos do oriente (aqueles que não pertenci-
am ao povo eleito de Deus!) vendo uma estrela, um simples
sinal natural, percebem e conseguem adivinhar a presença de
um rei que vai salvar a humanidade e se colocam a caminho
até encontrá-lo, e encontrando-o se encheram de alegria, o
Herodes, morando bem perto do local aonde nasceu o Meni-
no, estava tranquilamente dormindo no seu paláciosem perce-
ber nada disso. Quandosoube, através dos magos, que nasceu
o Menino Rei, ficou perturbado. Por medo de perder o seu po-
derio, sutilmente mandou procurá-lo com a intenção de matá-
lo. Quando não conseguiu de um modo, usou outro modo, pre-
judicando uma multidão de vida dos inocentes! Parecia o mal
prevalecendo ao bem! O inocente pagando para o malfeitor!

Enquanto os pobres, simples e sujos pastores ouviram os
cantos de anjos e, à meia noite foram procurar aquela luz e
aquele fenômeno e não tiveram dificuldades emse ajoelharem
diante daquele Menino, os Sacerdotes e escribas, aqueles que
eram inteligentes, estudiosos e líderes do povo estavam dor-
mindo tranquilamente ou continuavam indagando a Sagrada
Escritura e discutindo e interpretando, sem enxergar a reali-
zação daquela Escritura e por isso sem sair daqueles corações
os hinos e cânticos de alegria e de encanto. Aliás, junto com
Herodes ficaram perturbados!

Enquanto os Fariseus pensavam que a salvação vem da
exata observância da Lei e sentiam-se “os separados” “os sal-
vos”, “os perfeitos”, “os obedientes”, Deus se manifesta atra-
vés dos acontecimentos que não são tão regulares, tão perfei-
tos e tão agradáveis aos olhos humanos: uma moça virgem
conceber um Filho (pelo Espírito Santo) sem ter o marido!
Quem é capaz de entender e acolher tal coisa e tal mistério?
Somente os símplices e os humildes; aqueles que sabem reco-
lher-se em silêncio e sem querer indagar de entender muitas
coisas! Aqueles, sobre os quais desceu a graça e o espírito  de
“entendimento”! De fato, “todos os que os ouviam admiravam-
se das coisas que lhes contavam os pastores. E Maria conser-
vava todas estas palavras, meditando-as no seu coração”. (Lc
2, 18-19)

Enfim, há 2000 anos, Maria e José, não havendoencontra-
do um lugar para hospedagem, reclinaram seu Filho num pre-
sépio! Será que ainda hoje, entre festas, alegrias, e barulhos,
temos o perigo de não escutar o Jesus que bate nasportas dos
nossos corações, ou até ignorá-lo, parecendo que a voz e a pre-
sença d’Ele está  incomodando o nosso aconchego, e assim
deixar ele passar adiante?

Como seria bom se todo mundo percebesse e acolhesse
oAniversariante igual a sua Mãe o acolheu! Como seria bom se
todo mundo se colocasse a caminho como os magos, os pasto-
res e os vizinhos na alegria, no anúncio e na adoração em
direção à manjadoura do Aniversariante!

São Francisco, desejando tanto reviver asexperiências das-
personagens ao redor da manjadoura, de ver e contemplar  com
seus próprios olhos aquela simplicidade e aquela pobreza na
qual o Menino Rei nasceu, quis montar o presépio há 800 anos
atrás numa cidade chamada Greccio, na Itália e, até hoje a tra-
dição mantém esta boa prática. Ele dizia:”Quero lembrar o
menino que nasceu em Belém, os apertos que passou, como
foi posto num presépio, e ver com os próprios olhos como fi-
cou em cima da palha, entre o boi e o burro”e assim Greccio
tornou-se uma nova Belém, honrando a simplicidade, louvan-
do a pobreza e recomendando a humildade. E “quando pro-
nunciava a palavra “Belém” e “o Menino de Belém”, estalava a
língua e,como o balido de uma ovelha, enchendo a boca com
a doce afeição, saboreava a doçura

dessas palavras” (Fontes Franciscanas: 1Celano 84-86). Se
tantos de nossos irmãos e irmãs souberem reviver o mistério
do Natal assim, está na nossa escolha e na nossa liberdade como
vamos passar o nosso Natal! Não vamos esquecer-nos do ani-
versariante!

Diante de uma sociedade tão atribulada com sua instabili-
dade política e econômica, diante das nossas famílias tão de-
sestruturadas e relacionamentos quebrados não temos em
quem confiar, não temos de quem esperar. Já a pessoa que
confia em Deus e vive sua espiritualidade sabe dizer que tudo
isso passa e vale à pena confiar em Deus e somente nele, na-
quele que pode mudar tudo, naquele que é fiel à sua promessa
e naquele que disse: “Eu estou contigo”, pois Ele é o Emanuel,
o Deus conosco, aquele que venceu a morte e nos dá a certeza
de ontem, de hoje e de amanhã.  Feliz Natal a todos!

Restaurante

O estudante João Vitor de Je-
sus Santos, de 14 anos, 9º ano
do Instituto Municipal Luis
Viana Neto (IMLVN), foi pre-
miado com menção honrosa
pela 12ª Olimpíada Brasileira
de Matemática nas Escolas
Públicas. Ele já havia partici-
pado de outras edições, mas
este ano conseguiu destaque e
foi o único estudante do mu-
nicípio de São Francisco do
Conde a ser premiado. A com-
petição é uma realização con-
junta do Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada
(IMPA) e da Sociedade Brasi-
leira de Matemática (SBM).

“Eu fiquei muito feliz por-
que em 2013 eu tentei, passei
para segunda fase, mas não
consegui ir adiante; em 2014
não fiz e 2015 tentei, mas não
passei nem da primeira fase.
E, agora em 2016, eu foquei
bastante no meu estudo em
matemática e aí o resultado
veio. Eu me identifico muito
com matemática desde peque-
no, sempre ajudo meus cole-
gas que não gostam da maté-
ria. Por isso, pretendo no fu-
turo seguir a área de engenha-
ria ou arquitetura”, destacou
Santos.

A mãe do jovem talento
que optou por matricular o fi-
lho na rede municipal de en-
sino também falou sobre a
conquista. ”Foi uma surpresa
receber a notícia. É marcante
ver que eu tenho um exemplo
dentro de casa. Ele me surpre-

endeu e eu fiquei muito feliz.
Acho que esse resultado tam-
bém faz parte do ótimo ensi-
no que ele tem aqui na rede
municipal, além do seu pró-
prio esforço, claro. O papel da
família também é muito im-
portante nas conquistas pes-
soais dos jovens. Eu acompa-
nho intensamente o desempe-
nho do meu filho na escola e
acho que todos os pais devem
agir assim”, declarou Rita de
Cássia de Jesus, mãe de João.

De acordo com a secretá-
ria da Educação do município,

Ana Christina Oliveira, essa é
a maior prova de que a educa-
ção de São Francisco do Con-
de está no caminho
certo. ”Estamos transforman-
do vidas através da educação.
Isso já é sentido em nosso
IDEB e, sobretudo, nas con-
quistas dos nossos estudan-
tes”, enfatizou Oliveira.

Sobre a Olímpiada
A Sociedade Brasileira de

Matemática SBM organizou
em 1979, a 1ª Olimpíada Bra-
sileira de Matemática (OBM). 
Ao longo destes anos, a OBM
passou por diversas mudan-
ças em seu formato, manten-
do a ideia central que é a de
estimular o estudo da Mate-
mática pelos alunos, desen-
volver e aperfeiçoar a capaci-
tação dos professores, influ-
enciar na melhoria do ensino,
além de descobrir jovens ta-
lentos.

A Olimpíada Brasileira de
Matemática (OBM) é uma
competição aberta a todos os
estudantes dos Ensinos Fun-
damental (a partir do 6ª ano),
Médio e Universitário das es-
colas públicas e privadas de
todo o Brasil.

Em geral, o aluno partici-
pa da Olimpíada através de
sua escola ou Universidade.
Esta, por sua vez, assegura sua
participação nomeando um
professor para ser o represen-
tante da Olimpíada na insti-
tuição e cadastrando-a na

OBM no prazo estabelecido
pela coordenação nacional. O
cadastro das escolas na OBM
é feito via Internet, normal-
mente entre os meses de mar-
ço e abril de cada ano.

A competição é composta
por primeira fase que é reali-
zada em todas as escolas ca-
dastradas, através de prova
aplicada por um Coordenador
Regional. A segunda fase é re-
alizada apenas nas escolas que
enviarem o relatório de parti-
cipação da primeira fase. E,
por fim, a terceira e última
fase é realizada em local cen-
tralizado designado pelo Co-
ordenador Regional.

As premiações acontecem
com medalhas de ouro, prata
e bronze para primeiro, se-
gundo e terceiro lugar, respec-
tivamente, e menções honro-
sas dadas pela banca para
aqueles que não ficaram entre
os três primeiros, mas que a
banca avalia que merece des-
taque. Menção honrosa é uma
distinção oferecida a pessoa
ou obra dentro de um concur-
so, que não equivale aos prê-
mios principais, mas cujo mé-
rito é considerado digno de
menção. ”Esse ano foi men-
ção, mas ano que vem vou ten-
tar novamente e vou em bus-
ca da minha
medalha”, finalizou o jovem
estudante.

Mosaic fertilizantes adquire Vale
Fertilizantes por US$ 2,5 bilhões

Por Marina Lamardo / Edelman Significa

A Mosaic Fertilizantes anun-
ciou no último dia 19 de de-
zembro, o acordo para a aqui-
sição da Vale Fertilizantes,
pertencente à Vale S.A., pelo
valor agregado de US$ 2.5 bi-
lhões. A Vale poderá receber
uma quantia adicional de até
US$ 260 milhões, a serem pa-
gos em dinheiro ao longo do
período de dois anos após o
fechamento do acordo, caso
determinadas métricas finan-
ceiras sejam atingidas. Depois
da conclusão, a aquisição de-
verá transformar a Mosaic na
líder em produção e distribui-
ção de fertilizantes no Brasil,
um dos mercados agrícolas
mais promissores do mundo.

“Essa aquisição trará à
Mosaic uma grande oportuni-
dade de se beneficiar do mer-
cado agrícola brasileiro, que
cresce rapidamente, e de me-
lhorar suas condições do ne-
gócio”, declarou o presidente
e CEO Joc O’Rourke. “Enxer-
gamos isso como uma combi-
nação estratégica ideal para a
Mosaic. Nós temos experiên-
cia comprovada em minera-
ção e produção de fosfato, um
grande registro de integrações
de aquisição bem-sucedidas,
bem como relações e experi-
ência vastas no Brasil”.

A Mosaic pretende finan-
ciar a aquisição com US$ 1,25
bilhão em dinheiro, que a
companhia deve levantar por
meio da emissão de dívida, e
aproximadamente 42,3 mi-
lhões em ações ordinárias. Os
títulos das ações ordinárias da
Mosaic emitidos à Vale devem
representar aproximadamen-
te 11% das ações em circula-
ção da Mosaic.

Espera-se que a aquisição
da Vale Fertilizantes aumen-
te o lucro por ação da Mosaic
em 2018, gere mais de US$ 80
milhões em sinergias após
impostos e proveja alavanca-
gem substancial para melho-
ramentos no ciclo de negócio
de nutrição de safras.

O negócio a ser adquirido
tem capacidade de produção

de 4,8 milhões de toneladas de
fertilizantes fosfatados e
500.000 toneladas de potás-
sio, inclui cinco minas brasi-
leiras de fosfato, quatro fábri-
cas de produção de químicos
e fertilizantes, e uma unidade
de potássio no Brasil. Por
meio dessa transação, a Mo-
saic também adquire a parti-
cipação de 40% da Vale Ferti-
lizantes na mina de fosfato
Miski Mayo, no Peru, bem
como o projeto de potássio em
Kronau, em Saskatchewan, no
Canadá. Ao fechamento, a
Mosaic também tem a opção
de adquirir o projeto de potás-
sio Rio Colorado, na Argenti-
na, como parte da negociação,
sendo que sua inclusão na
transação está sujeita ao acor-
do da Mosaic após a devida
diligência. A negociação exclui
a unidade de nitrogênio e não-
fosfatados localizada em Cu-
batão, que deve ser retirada da
operação da Vale Fertilizantes
antes do fechamento.

“A Mosaic concordou em
adquirir ativos complementa-
res e de alta qualidade em um
centro agrícola poderoso, com
vantagens de custo significa-
tivas e uma avaliação atrati-
va”, afirmou Rich Mack, Vice-
Presidente Executivo e CFO
da Mosaic. “Esperamos que
essa transação seja um acrés-
cimo ao lucro e também gere
um fluxo de caixa positivo, e
continuaremos com nosso
foco em manter uma forte
classificação de crédito em
grau de investimento”.

“À medida que os merca-
dos de commodities e nutri-
ção de safras melhorarem, a
Mosaic terá capacidade signi-
ficativa para superar a concor-
rência e gerar valor para os
acionistas. A Vale será uma
sócia minoritária valorizada e
trará uma expertise brasileira
significativa, a qual acredita-
mos que irá beneficiar Mosaic
nos próximos anos”, adiciona
Mack.

 A Mosaic Fertilizantes,
que incluirá o negócio ainda a

ser adquirido e o já existente
ramo de distribuição de ferti-
lizantes da empresa no país,
será liderada por Rick McLe-
llan, atual vice-presidente Co-
mercial sênior da Mosaic.
McLellan liderou o negócio de
fertilizantes no Brasil quando
a Mosaic foi formada, em
2004.

“Estou empolgado com a
perspectiva de conduzir o vas-
to negócio em expansão da
Mosaic no Brasil”, declarou
McLellan. “Esse será o mo-
mento ideal para crescermos
na região, com a forte econo-
mia agrícola brasileira e com
os produtores rurais espalha-
dos pelo país que trabalham
para aumentar a produtivida-
de de suas safras”, reforça o
executivo.

Após a conclusão, a Vale
S.A. terá o direito de indicar
até duas pessoas, sendo que
uma delas deve ser indepen-
dente, para nomeação ao Con-
selho de Administração da
Mosaic. Sujeito a exceções li-
mitadas, as ações da Mosaic a
serem emitidas para a Vale
não poderão ser transferidas
por dois anos após o fecha-
mento, após o qual a Vale terá
direitos de registro habituais.
No âmbito da sua participação
minoritária, a Vale aceitou
certas cláusulas de stand-still
e lockup, além de determina-
dos acordos de votação.A
transação está sujeita à apro-
vação dos órgãos reguladores
e condições de fechamento,
incluindo a finalização do des-
membramento da unidade de
produção da Vale Fertilizan-
tes em Cubatão. Atualmente,
a previsão é de que este pro-
cesso seja concluído ao final
de 2017.

A aquisição irá integrar
aproximadamente 8.000 fun-
cionários, aumentando para
aproximadamente 17.000 o
número de colaboradores da
Mosaic pelo mundo.

A expectativa da Mo-
saic é de que suas unidades de
produção de fosfato dos Esta-

dos Unidos continuem ope-
rando em taxa elevada para
atender a forte e crescente de-
manda global. O MicroEssen-
tials®, produto premium da
empresa, também deverá con-
tinuar com sua produção ex-
clusiva nos Estados Unidos,
mantendo o Brasil como um
dos principais mercados para
esse produto.

J.P. Morgan Securities
e UBS Investment Bank atua-
ram como consultores finan-
ceiros da Mosaic, e Simpson
Thacher & Bartlett LLP e Lobo
& de Rizzo Advogados atua-
ram como consultores jurídi-
cos da companhia.

A empresa fará uma te-
leconferência para discutir a
aquisição às 12h00 de hoje, 19
de dezembro de 2016, dispo-
nível por meio de um webcast
em www.mosaicco.com/in-
vestors ou por meio do telefo-
ne, em 678-825-8336. O códi-
go de acesso para a conferên-
cia é 41856495. Os slides de
apresentação que serão utili-
zados na ocasião também es-
tarão disponíveis no website.
O’Rourke e Mack irão liderar
a conversa.
Sobre Mosaic Fertilizan-
tes      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 ali-
mentos de que precisa, entre-
ga cerca de 20 milhões de to-
neladas de fertilizantes para
40 países. No Brasil, atua na
produção, importação, co-
mercialização e distribuição
de fertilizantes para aplicação
em diversas culturas agríco-
las, além de ingredientes para
nutrição animal. Possui uni-
dades de fertilizantes, própri-
as e contratadas, em 7 estados
brasileiros e no Paraguai. Por
meio do Instituto Mosaic, pro-
move ações de responsabilida-
de social nas localidades onde
está instalada. A empresa
também é controladora do
terminal portuário da Fospar,
em Paranaguá.
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Locação de Ônibus e Vans Para Excursões, Turismo e Empresas
Toda Estrutura de Que Você Precisa, Com a Pontualidade Que Você Merece

Site: brunusrentacar.com.br / E-mail: brunos@brunosrentacar.com.br

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho - CRO/BA3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TINTAS
TUBOS & CONEXÕES, AZULEJOS
E REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga
Rua da Esperança, 54 - Centro

Fones: (71) 3601-1377 / 3601-3110 Candeias-Ba.

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

Rod. BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082
Ao lado do Posto Millenium - Candeias-Ba.

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO
COM OS MENORES PREÇOS

Bebidas, Secos
& Molhados e Gêneros
Alimentícios em Geral

Rua 14 de Agosto, nº 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

PEÇAS E SERVIÇOSPARA TODAS
AS MARCAS DE VEÍCULOS

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 rua Rio de
Janeiro - Fone: (71) 3601-1097
Candeias-Bahia

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL, FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar-CentroFones: (71) 3601-2089

Largo do Triângulo, 31 - Fone: (71) 3601-2680 / Candeias-Ba

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO,
PISOS, AZULEJOS, FERRAMENTAS
E MATERIAL HIDRÁULICO
PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO

ELIZEU MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade. Confira!

# BATERIAS # EXTINTORES
# ÓLEOS LUBRIFICANTES
# LANTERNAS #FARÓIS
# PEÇAS PARA TODAS
AS MARCAS DE CAMINHÕES


