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O Candeeiro

São vários os transtornos causados pela falta do anel rodoviário de Candeias. No início da manhã e nos
finais de tarde, os congestionamentos são frequentes. Até quando vamos conviver com essa situação?

Zé Eduardo

Domingo solidário da CLIMA
Cerca de 70 profissionais,
entre enfermeiros,
médicos, , fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, atendentes
e pessoal de apoio, todos
funcionários da CLIMA,
participaram, no último dia
25 de maio, do Domingo
Solidário, um evento
inédito em Candeias.

Batizado de Ação Social
Voluntária  2014, o projeto
idealizado pelos médicos
Amâncio Nascimento,
Alday Célia, Edvaldo
Barros e Fabiana Palma,
sócios-diretores da Clínica
Maria Albano, consistiu em
levar atendimento médico,
exames laboratoriais e de
imagens, gratuitos, para
centenas de pessoas
carentes de Candeias e da
região, que participaram do
maior evento médico
voluntário do município.

Durante toda a manhã
de domingo, 25 de maio,
aproximadamente 250
pessoas foram atendidas,
gratuitamente, nas diversas
modalidades médicas que a
CLIMA oferece, com a
mesma qualidade e
presteza que são oferecidas
aos usuários de Planos de
Saúde e pacientes
particulares.

Páginas 6 e 7 Toda a equipe de profissionais da Clínica Maria Albano participou do Ação Social Voluntária 2014. Um grande sucesso!

O relatório do Índice Firjan
de Desenvolvimento
Municipal (IFDM),
divulgado na semana
passada, destacou quatro
cidades baianas com alto
nível em emprego e renda,
entres elas Simões Filho.

A pesquisa tem como
parâmetro inicial o ano de
2010 e revela a dificuldade
que  369 localidades da
Bahia tem encontrado na
geração do quesito em
questão, emprego e renda.

Para o prefeito Eduardo
Alencar, a pesquisa mostra
que o município está no
caminho certo, e serve como
incentivo para continuar
buscando novas parcerias e
possibilitando a inserção da
população simõesfilhense
no mercado de trabalho.

Real Calçados,
de novo, vai
sortear um
Camaro

Mais uma vez, o Grupo Real
Calçados, inclusive com a

Simões Filho
se destaca na
geração de
emprego e
renda na
Bahia

VALTÉRIO
Pré-estréia do filme Sorte
ou Revés, aconteceu no
Guetho Square

Sophia Mídian participou do programa Soterópolis

O filme Sorte ou Revés, com
roteiro e direção da cineasta
baiana Sophia Mídian, 30
anos, teve sua pré-estreia
para a imprensa e
convidados, principalmente,
da comunidade do Candeal,
em Salvador, bairro onde se
passa a estória, no dia 05 de
junho, no Guetho Square.

O curta-metragem foi
produzido a partir do
projeto Curta Colaborativo,

que realizou uma série de
oficinas técnicas em cinema.
Premiado pelo Edital
Audiovisual da Fundação
Cultural do Estado da Bahia,
o projeto foi coordenado por
Sophia Mídian, com
produção de Daniele Borges,
numa parceria com a
Associação Pracatum,
dirigida pelo músico,  cantor
e compositor Carlinhos
Brown.

particpação das lojas de
Candeias,  irá sortear entre os
seus milhares de clientes, um
cobiçado automóvel Camaro.

Para participar da mega
promoção, que teve início no
último dia 15 de maio e vai até
9 de agosto, basta comprar a
partir de 100 reais, que o
cliente terá direito a receber

um cupom e concorrer ao
Camaro e a uma moto Repsol
600 RR.

De acordo com Fernando
Dias, gerente da loja Real
Calçados  da rua 13 de Maio,
em Candeias, a promoção tem
o Certificado de Autorização
da Caixa Econômica Federal
sob o nº 6-0887/2014.
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Guardiães da infância e dos jovens

Como ser humano,
considero fundamental
a lei que torna
hediondo o crime de
exploração sexual de
crianças, adolescentes

ou pessoas vulneráveis, sancionada
pelo governo brasileiro, no dia 21/5,
quarta-feira.

Trata-se de grande conquista em
prol da integridade da criatura
humana desde a infância. A lei está
aí. Compete agora seja respeitada.

Todos os pais, avós, parentes,
professores, autoridades, enfim, todo
cidadão de bem, contam com uma
forte ferramenta para proteger as
crianças, os jovens ou qualquer um
que esteja em situação de risco.
Quando Jesus, o Cristo Ecumênico,
o Divino Estadista, nos ensinou, no
“Pai-Nosso”, a suplicar a Deus que
“nos livrasse do mal”, Ele não
recomendou que aguardássemos de
braços cruzados os fatos. Seu
pragmático Evangelho é uma
Academia que forma, em primeiro
lugar, guardiães da ordem civilizada.

 O Brasil é sede neste e nos
próximos anos de megaeventos
internacionais. O grau de nossa
responsabilidade deve estar à altura
dos que dependem diretamente de
nossas atitudes de amparo.

Mônica Souza, gerente de
comunicação e marketing  da

PlanInternational Brasil, no
programa “Sociedade Solidária”, da
Boa Vontade TV (canal 20 da SKY),
afirmou: “A exploração sexual infantil
não vem de hoje. As campanhas de
combate já existem há bastante
tempo. Nesse momento, estamos nos
preparando para ter uma resposta um
pouco mais agressiva nesse período de
Copa no Mundo”. Um dos propósitos
da Plan é capacitar crianças e jovens
para serem protagonistas de sua
própria história.

Também no contexto em pauta, o
ensino e o conhecimento são
providências de real prevenção. É o
que Mônica ressalta: ”Lugar de
criança é na escola. Ela não tem que
estar na rua ou nas praias
trabalhando. Conscientizar a
comunidade, trabalhar com ela,
proporcionar seminários, mostrar o
que acarreta o problema e trazer
soluções, são oportunidades
educativas”.

Combatamos a exploração sexual.
Por favor, anotem e tenham sempre
às mãos o Disque 100 (Disque
Direitos Humanos). A ligação é
gratuita, e não é preciso se identificar.
As Centrais de Atendimento
funcionam diariamente, 24 horas por
dia.
SEBASTIÃO NERY

O estimado amigo Sebastião Nery
lançou recentemente a obra

“Ninguém me contou, Eu vi: De
Getúlio a Dilma”. Nery é um dos mais
respeitados jornalistas do país. Ele é
natural da Bahia, Estado de origem
dos meus saudosos pais, Idalina
Cecília (1913-1994) e Bruno Simões de
Paiva (1911-2000).

Fiquei honrado ao ver meu
modesto nome entre aqueles a quem
Nery dedicou seu novo trabalho
editorial. Nossa amizade vem desde a
década de 1950, na antiga Rádio
Mundial, do Rio de Janeiro/RJ, onde
eu era voluntário. Ele relata isso:
“Alguém me disse para ir à Rádio
Mundial e conversar com Alziro
Zarur (1914-1979). Eu fui e ele me
recebeu muito gentilmente. Lá,
conheci o Paiva Netto, que era um
jovem (mais jovem do que eu), e que
trabalhava lá. Trabalhamos juntos!
Tenho uma lembrança de gratidão,
pois quando você arranja um
emprego e encontra pessoas que
tratam de você, que esquecem que
você saiu da cadeia, mas que o
recebem como um cidadão (o que eu
era, um jornalista que fora
perseguido). Aí eu conheci o Paiva
Netto, cujo trabalho sempre
admirei”.

Agradeço ainda as palavras que ele
fraternalmente me endereçou no
exemplar que recebi e estou lendo:
“Mestre Paiva Netto, que honra lhe
mandar este livro que também é seu”.

Saúde mental e Espiritualidade
Importante estudo do Instituto de
Psiquiatria (IPq) do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP, denominado “Transtornos
mentais em megacidades”, apontou
que 30% dos casos investigados de
moradores da capital paulista e região
metropolitana apresentaram algum
tipo de transtorno psiquiátrico nos 12
meses anteriores à entrevista.
Expressivo número que merece a
atenção de todos.

Todavia, outra perspectiva nos
leva a considerar que parte dessas
ocorrências pode estar erroneamente
catalogada como distúrbio. Há de se
verificar também o conjunto de
naturais manifestações de uma
sensitividade espiritual
malconduzida, necessitada de
equilíbrio e de orientação específica. 

O programa Conexão Jesus, da
Boa Vontade TV (canal 20 da SKY),
conversou com um especialista no
assunto. Trata-se do dr. Júlio
Peres, psicólogo clínico, doutor em
Neurociências e Comportamento pelo
Instituto de Psicologia da USP, com
pós-doutorado no Centro para a
Espiritualidade e a Mente da
Universidade da Pensilvânia/EUA e
pós-doutorado em radiologia clínica

pela Unifesp. Declarou ele aos
telespectadores: “Há uma linha de
pesquisa muito importante — e nós
gostamos muito desse tema, estamos
trabalhando nesse sentido — que visa
justamente ao diagnóstico diferencial
entre uma crise espiritual envolvendo
mediunidade, a conexão com
Espíritos, Espiritualidade, e um
episódio psicótico, um transtorno
psiquiátrico. É muito importante que
possamos reconhecer que uma
condição é distinta da outra, porque,
se o indivíduo estiver tendo uma
manifestação mediúnica, uma crise
espiritual, não necessariamente ele
manifestará um episódio psicótico,
psiquiátrico. No entanto, se for
medicado nessas condições, ele pode
criar uma história, uma linha de
futuro psiquiátrica. Contudo, se o
indivíduo estiver de fato tendo um
episódio psicótico e não for medicado,
o sofrimento se exacerba. Então, é
fundamental que nós, profissionais
da saúde, identifiquemos quais são os
diferenciais para esse diagnóstico”.

Essas palavras nos fazem lembrar
o testemunho do dr. Adolfo Bezerra
de Menezes Cavalcanti (1831-1900),
ilustre médico que no século 19
escreveu A loucura sob novo prisma

(estudo psíquico-fisiológico), pondo
em evidência os casos em que
determinadas patologias mentais
teriam causa espiritual de ordem
inferior, requerendo, portanto, uma
abordagem distinta: “Meu plano é
determinar a natureza especial da
loucura sem lesão cerebral —
estabelecer as bases de um
diagnóstico diferencial de uma para
outra espécie — e oferecer os meios
curativos deste gênero desconhecido
de loucura”.

Observa-se assim que a matéria
(aliada à Espiritualidade) é
verdadeiramente digna de pesquisas
cuidadosas e isentas de qualquer
preconceito. Afinal, sabemos que
muito há para ser estudado. No
campo da Neurociência, por exemplo,
o que não falta são lacunas de
incertezas. E numerosos pacientes
dependem desse esforço, pois podem
estar padecendo com terapêuticas
radicais quando o caminho é bem
outro. 

Ação Social
Apesar desta coluna ser um espaço para se comentar a política que “rola”
em Candeias, quero aproveitar para registrar um trabalho social que é
feito em nossa cidade e na região, por um grupo de pessoas que não têm
nenhum interesse em aparecer politicamente, muito pelo contrário, eles
querem mesmo é ajudar as pessoas que mais necessitam. Estou me
referindo ao Missão HAGYOS, que reúne diversos voluntários dos mais
variados setores da sociedade para prestar uma série de serviços às
comunidades carentes. Apenas esse ano o Missão HAGYOS já
desempenhou os seguintes trabalhos sociais:

Passagem dos Teixeiras - Candeias – Dias: 28/1 a 01/02/2014  
Palestras sobre Doenças da próstata; DST- Doenças Sexualmente

Transmissíveis; Alimentação saudável; Atendimentos Médicos - Pediatra:
18; Ortopedia: 20; Clínica geral: 32; Otorrinolaringologia: 2; Medição de
pressão arterial: 02; Total 94 

Atendimentos Estéticos: Corte de cabelo e barba: 48
Campo da Urbis II – Candeias - Dias: 01/04 a 04/04/2014  
Palestras sobre Câncer da próstata e mama; diabetes e hipertensão

arterial; Alimentação saudável
DST- Doenças Sexualmente Transmissíveis. Atendimentos

Estéticos:Corte de cabelo: 35; Chapinhas (pranchas):35; Manicure: 15;
Pedicure: 20; Total: 105. Atendimentos Médicos - Pediatria: 24;
Ortopedia: 15; Clínica geral: 25; Otorrinolaringologia: 24; Oftalmologia:
13; Urologia: 18; Ultrassonografias: 29; ECG – Eletrocardiograma: 38;
Medição de pressão arterial:  44. Total: 230

Nos dois distritos foram realizados, com crianças e
adolescentes, trabalhos lúdicos enfocando valores.

Martins é o coordenador de Rui
Como dissemos aqui nesse espaço numa edição anterior, o ex-secretário
da Fazenda do Governo do Estado, Carlos Martins, que foi candidato a
prefeito de Candeias nas eleições de 2012, foi confirmado pela cúpula do
Partido dos Trabalhadores, como principal coordenador da campanha
do pré-candidato petista à sucessão do governador Jaques Wagner, o ex-
secretário da Casa Civil, Rui Costa.

Na semana passada, Martins já deu as primeiras declarações como
coordenador de campanha. Ele avaliou os números da pesquisa do Ibope
divulgada no final do mês passado, que mostram que o pré-candidato do
DEM, Paulo Souto, aparece com 42% das intenções de voto, enquanto
Rui Costa, com 9%, e Lídice da Mata (PSB), com 11%.

Carlos Martins declarou à imprensa que a pesquisa, divulgada no dia
27 de maio, apenas refletia um momento. “ Respeitamos a pesquisa Ibope,
mas não estamos preocupados com o resultado. Em junho de 2006, o
mesmo instituto apontava uma vantagem maior para Paulo Souto - 51%.
E ele perdeu a eleição para Jaques Wagner no primeiro turno”, sustentou
o coordenador.

Souto terá palanque, sim!
Na edição passada, dissemos aqui que pela conjuntura política daquele
momento - as principais lideranças políticas de Candeias estavam
comprometidas com o governo - estava difícil para o pré-candidato do
DEM a governador, Paulo Souto, montar palanque em Candeias.

Pois bem, na semana passada, a ex-prefeita Maria Maia, confidenciou
à coluna que recebera um telefonema do deputado federal Fábio Souto
(DEM), consultando-a sobre seu posicionamento. “Tivemos uma boa
conversa e decidi que apoiarei o ex-governador. Como já não quero estar
à frente do processo político, deleguei a meu filho Diego Maia, a
incumbência de tratar da montagem do palanque de Paulo Souto, aqui
em Candeias”, informou a ex-prefeita.

Aniversário de Madre de Deus
No dia 13 de junho, a cidade de Madre de Deus completa 25 anos de
emancipação política. A ilha, que pertencia ao município de Salvador, foi
emancipada por força da Lei nº 7839/89, assinada pelo então governador
Nilo Coelho.

Como acontece todos os anos, a Prefeitura Municipal e a Câmara de
Vereadores se unem para proporcionar uma grande festa. O presidente
da Câmara Municipal, vereador Anselmo Duarte, que cumpre o seu sétimo
mandato, exercendo a presidência em três oportunidades, diz que esse
ano não será diferente. “Faremos uma bonita festa cívica”, afirmou.

Na proxima edição, o nosso O Candeeiro trará uma reportagem especial
sobre o aniversário dessa bela cidade. Aguarde!

PV inaugura sua sede
O partido Verde, que em Candeias é presidido pelo jovem Toni Gleidison,
inaugurou recentemente a sua sede na cidade, como parte dos
preparativos para o lançamento da pré-candidatura do empresário José
Luiz de Souza, o popular Zé do Quim, a deputado estadual.

Os verdes de Candeias já decidiram que vão apoiar a candidatura do
ex-governador Paulo Souto (DEM) para a sucessão de Jaques Wagner.
“O nosso partido faz parte do governo do prefeito ACM Neto, em Salvador,
e nós temos uma grande simpatia pelo Dr. Paulo Souto”, justificou o jovem
presidente do PV.

Forró do Candeeiro
Apesar de não ter nada a ver com o nosso jornal, o “Arraiá do
Candeeiro”chega à sua segunda edição prometendo fazer uma festa ainda
melhor do que a do ano passado, que reuniu na praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes milhares de candeienses e turistas.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, esse ano
serão três dias de muito arrasta-pé, com atrações como Meninote, Estaca
Zero, Oz Cabrabom, Arreio de Ouro, Pelotão de Elite, Adelmário Coelho
e muito mais, que se apresentarão no palco principal.

A prata da casa também terá vez no “Arraiá do Candeeiro”, com as
apresentações de Maré Mansa, Zé 21 e Forró do Manda, Ditocar, Carlos
Alberto e Banda etc.

O “Arraiá do Candeeiro” já entrou no circuito do forró baiano.

A sexualidade é uma
predisposição natural
e instintiva como
qualquer outro
impulso inato do ser
humano (mamar,

beber, comer). Porém, as formas de
como a sexualidade são expressas
não são universais, varia de acordo
com as culturas; além de sofrer
influências de uma pressão externa
que impede que esse impulso sexual
seja saciado desenfreadamente. Isso
significa que essa tendência natural
da sexualidade, que faz parte da vida
humana, não é apenas uma aptidão
inata, mas também fruto de
construções culturais e sociais.

Então, pode-se afirmar que não
existe um “padrão” sexual a ser
seguido. Não existe uma única
maneira de expressar a sexualidade.
Assim como existe um estímulo
natural para se alimentar, e o
indivíduo tem a possibilidade de
comer o que quiser (ser vegetariano,

carnívoro, etc), a sexualidade
também oferece uma série de
diversidades e possibilidades de
evolução, dependendo de fatores
genéticos e inatos, mas também de
opções, orientações e direções
apresentadas no decorrer da vida do
indivíduo.

Acontece que em função de
mitos, tabus, crenças e preconceitos
construídos pela sociedade, as
representações sobre a sexualidade
e a própria vivência desta, passaram
a ser consideradas como práticas
impuras, pagãs, pecaminosas, sujas.
E até hoje pode-se perceber o reflexo
dessas influências: se família não
tiver um formato nuclear (pai, mãe
e filhos) é vista como “inadequada”
ou “imprópria”, muitas vezes
vitimizada com graves insultos e
violências, como acontece com
vários casais homoafetivos. Agindo
assim, a sociedade exclui o que há
de mais rico nos seres humanos: as
diferenças e as diversidades.

No entanto, isso não significa
que toda forma de vivência sexual é
lícita ou deve ser exercida. A prática
sexual saudável exige um respeito ao
direito do outro. Práticas
incestuosas; patológicas como a
pedofilia; estupro e qualquer outra
forma de violência sexual deve ser

veementemente combatida e
denunciada. Mesmo sendo um
impulso natural, a sexualidade
ainda assim é passível de ser
controlada, dominada – da mesma
forma que existem as pessoas que
optam pela vida casta e vivem de
forma completamente saudável. A
sexualidade é uma aptidão natural,
podendo ser aproveitada
vastamente ou reprimida em prol de
uma causa. Tudo é válido, desde que
sempre respeite os limites de
outrem.

A sexualidade não é um
problema, faz parte da condição
humana. O problema é a pessoa que
julga outra simplesmente pela sua
orientação sexual. Será que é mais
aceitável socialmente ser um
transgressor da Lei, que um
homoafetivo? Será que um
casamento entre heterossexuais é
garantia de uma vida feliz e de
educação exemplar para os filhos?
Será que a honra feminina pode ser
julgada pelo rompimento ou não do
seu hímen? Certamente não é a
sexualidade que é impura ou suja,
mas talvez a mente daqueles
hipócritas que se julgam superiores
apenas por fazer parte de um grupo
sexual que a maioria determinou
como correto.

As múltiplas faces da sexualidade
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O urologista Jesuíno Flores fez  concultas sobre a Próstata

A Otorrinolaringologista Natália Fernades atuou na campanha

As oftalmologistas  Cássia Costa Tores e Tereza Viana  atenderam a vários pacientes com problemas de visão

O Domingo Solidário da CLIMA foi um sucesso

Os diretores da CLIMA, Edvaldo Barros, Alday Célia, Fabiana Palma e Amâncio Nascimento,
fizeram um grande esforço para proporcionar à comunidade de Candeias e da região, o projeto
Ação Social Voluntária 2014, que prestou vários serviços médicos no último dia 25 de maio

A gastroenterologista Fernando Barros realizou várias consultas A Dra. Camila Alves atendeu os pacientes em  Clínica Médica

Dra. Alday Célia cosultou as pacientes de Genecologia A dermatologista Fabiana Palma preferiu posar diantes das flores

Os ginecologistas Edvaldo Barros e Amâncio Nascimento foram os que mais trabalharam em consultas de preventivos do câncer

Carlos Roberto é o responsável pela administração da CLIMA O ultrasonografista Anderson Figueiredo participou do Ação

A mais antiga e a
mais animada

As duas personalidades da foto,
Renilda Nunes (de óculos) e
Cleuza de Jesus, são muito
queridas por todos na CLIMA.

A primeira é a mais antiga
funcionária da Clínica, tem mais de
35 anos de Casa, entrou na empresa
logo depois da sua inauguração, e a
segunda é aquela figura que agente
pode chamar, sem medo de errar, de
“pessoa de alto astral”, está senpre
sorrindo, alegre e tratando a todos
com uma simpatia que só quem é
feliz tem.

Parabéns, Renilda e Cleuza.

Cerca de 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisiterapeutas,
fonoaudiólogos, atendentes e pessoal de apoio, participaram, no último
dia 25 de maio, do domingo solidário da CLIMA.

Batizado de Ação Social Voluntária  2014, o projeto idealizado pelos
médicos Amâncio Nascimento, Alday Célia, Edvaldo Barros e Fabiana
Palma, sócios-diretores da Clínica Maria Albano, consistiu em levar
atendimento médico, exames laboratoriais e de imagens, gratuitos, para
centenas de pessoas carentes de Candeias e da região, que participaram
do maior evento médico voluntário do município.

Durante toda a manhã do dia 25 de maio, foram oferecidos os serviços
de prevenção do câncer do colo do útero, endoscopia digestiva, scanner
duplex, eletrocardiograma, ecocardiograma, mamografia, fisioterapia,
exames laboratoriais, urologia, dermatologia, oftalmologia,
otorrinolagologia, fonoaudiologia, dentre outros.

Aproximadamente 250 pessoas foram atendidas em mais de 400
procedimentos que foram executados pelos médicos: Amâncio Alves do
Nascimento, Edvaldo Barros, Alday Célia, Fabiana Palma, Camila Alves,
Fernada Barros, Cássia Torres, Tereza Viana, Carlos Gomes, Alexandro
Santos, Ana Cláudia, Edelmiro Santos, Sandra Freitas, Natália
Fernandes, Jesuíno Flores, Marcelo Melo, Anderson Figueiredo, Caroline
Larré, Fábio Arcanjo e pelos bioquímicos Noraney Alves e Roque Maciel.

Depoimentos
As pacientes Marina Santana, 53 anos, moradora do bairro San

Martim, em Candeias, e Tânia Maria dos Santos, de 50 anos, que reside
na cidade de Madre de Deus, estavam felizes da vida com a oportunidade
de fazer o preventivo de câncer de colo de útero. “Foi uma grande
iniciativa do Dr. Amâncio e seus colegas da Clima promoverem esse dia
de Ação Voluntária. Muitas de nós não temos  condições financeiras de
fazer o exame. Deus abençoe a eles todos”, disseram agradecidas.

História
A Clínica Maria Albano (CLIMA) foi fundada em 18 maio de 1977

pelos sócios Dr. Carlos Spínola Palma, Sr. Milton Campos e Dr. Francisco
Gualberto Dantas Fontes, que foi o primeiro prefeito de Candeias, e um
dos primeiros médicos a fixar residência no município.

Ao iniciar essa caminhada, além do atendimento geral à comunidade
candeiense, a CLIMA tinha como um dos seus focos, o atendimento ao
acidente de trabalho, pois naquela ocasião o Centro Industrial de Aratu
(CIA) e o Pólo Petroquímico de Camaçari já era uma realidade, ocupando
grande parte da mão de obra dos trabalhadores da Região Metropolitana
e recôncavo.

Poucos anos depois, os fundadores da CLIMA viam Candeias crescer,
e com muito desprendimento e boa visão do momento, os sócios Carlos
Palma (In memorian) e Dr. Gualberto Dantas Fontes, convidaram um
jovem médico  para fazer parte do quadro societário. Entrava naquele
momento na sociedade, o Dr. Amâncio Alves do Nascimento, hoje o
administrador da CLIMA.

Cheio de entusiasmo, já que havia acabado de fazer Residência em
Ginecologia e Obstetrícia e com todo fôlego de um jovem de 30 anos,
Amâncio começa a incentivar seus sócios a buscar novos horizontes para
a clínica, como empresa.

Candeias estava crescendo e a CLIMA precisava crescer junto com a
cidade que a acolheu. Veio então a primeira reforma, transformando a
CLIMA numa verdadeira policlínica, oferecendo aos pacientes
instalações  modernas e confortáveis.

Anos depois, os sócios Dr. Gualberto e Milton Santos venderam as
suas participações na empresa, sendo admitidos na sociedade os médicos
Edvaldo Alves Barros e Alday Célia de Souza. Em 2008, a jovem médica
Fabiana Palma, filha do Dr. Carlos Palma, um dos fundadores da CLIMA,
entrou para a sociedade.
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Depoisdo  evento foi oferecida uma feijoada de confraternização

Dr. Edelmiro Santos atendeu pacientes de cardiologia

A Bioquímica Naranei Alves analisou vários exames laboratoriais

Dr. Marcelo Melo fez exames de ultrasonografia

O Bioquímico Roque Maciel também trabalhou na campanha

Dr. Carlos Gomes, médico-angeologista

A cardiologista Ana Cláudia examinou vários pacientes

Fonoaudióloga Caroline Larré Fisioterapeuta Fábio Arcanjo

O angeologista Alexandro Santos atendeu vários pacientes

Dra. Sandra Freitas  atendeu pacientes de otorrinolaringologia

O Candeeiro

O urologista Jesuíno Flores fez  concultas sobre a Próstata

A Otorrinolaringologista Natália Fernades atuou na campanha

As oftalmologistas  Cássia Costa Tores e Tereza Viana  atenderam a vários pacientes com problemas de visão

O Domingo Solidário da CLIMA foi um sucesso
Cerca de 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisiterapeutas,
fonoaudiólogos, atendentes e pessoal de apoio, participaram, no último
dia 25 de maio, do domingo solidário da CLIMA.

Batizado de Ação Social Voluntária  2014, o projeto idealizado pelos
médicos Amâncio Nascimento, Alday Célia, Edvaldo Barros e Fabiana
Palma, sócios-diretores da Clínica Maria Albano, consistiu em levar
atendimento médico, exames laboratoriais e de imagens, gratuitos, para
centenas de pessoas carentes de Candeias e da região, que participaram
do maior evento médico voluntário do município.

Durante toda a manhã do dia 25 de maio, foram oferecidos os serviços
de prevenção do câncer do colo do útero, endoscopia digestiva, scanner
duplex, eletrocardiograma, ecocardiograma, mamografia, fisioterapia,
exames laboratoriais, urologia, dermatologia, oftalmologia,
otorrinolagologia, fonoaudiologia, dentre outros.

Aproximadamente 250 pessoas foram atendidas em mais de 400
procedimentos que foram executados pelos médicos: Amâncio Alves do
Nascimento, Edvaldo Barros, Alday Célia, Fabiana Palma, Camila Alves,
Fernada Barros, Cássia Torres, Tereza Viana, Carlos Gomes, Alexandro
Santos, Ana Cláudia, Edelmiro Santos, Sandra Freitas, Natália
Fernandes, Jesuíno Flores, Marcelo Melo, Anderson Figueiredo, Caroline
Larré, Fábio Arcanjo e pelos bioquímicos Noraney Alves e Roque Maciel.

As pacientes Marina Santana, 53 anos, moradora do bairro San
Martim, em Candeias, e Tânia Maria dos Santos, de 50 anos, que reside
na cidade de Madre de Deus, estavam felizes da vida com a oportunidade
de fazer o preventivo de câncer de colo de útero. “Foi uma grande
iniciativa do Dr. Amâncio e seus colegas da Clima promoverem esse dia
de Ação Voluntária. Muitas de nós não temos  condições financeiras de
fazer o exame. Deus abençoe a eles todos”, disseram agradecidas.

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

Ao iniciar essa caminhada, além do atendimento geral à comunidade
candeiense, a CLIMA tinha como um dos seus focos, o atendimento ao
acidente de trabalho, pois naquela ocasião o Centro Industrial de Aratu
(CIA) e o Pólo Petroquímico de Camaçari já era uma realidade, ocupando
grande parte da mão de obra dos trabalhadores da Região Metropolitana

Poucos anos depois, os fundadores da CLIMA viam Candeias crescer,
e com muito desprendimento e boa visão do momento, os sócios Carlos
Palma (In memorian) e Dr. Gualberto Dantas Fontes, convidaram um
jovem médico  para fazer parte do quadro societário. Entrava naquele
momento na sociedade, o Dr. Amâncio Alves do Nascimento, hoje o

Cheio de entusiasmo, já que havia acabado de fazer Residência em
Ginecologia e Obstetrícia e com todo fôlego de um jovem de 30 anos,
Amâncio começa a incentivar seus sócios a buscar novos horizontes para

Candeias estava crescendo e a CLIMA precisava crescer junto com a
cidade que a acolheu. Veio então a primeira reforma, transformando a
CLIMA numa verdadeira policlínica, oferecendo aos pacientes
instalações  modernas e confortáveis.

Anos depois, os sócios Dr. Gualberto e Milton Santos venderam as
suas participações na empresa, sendo admitidos na sociedade os médicos
Edvaldo Alves Barros e Alday Célia de Souza. Em 2008, a jovem médica
Fabiana Palma, filha do Dr. Carlos Palma, um dos fundadores da CLIMA,
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AQUI VOCÊ  ENCONTRAPARA LOCAÇÃO

CHOVA OU FAÇA SOL, SINTA-SE PROTEGIDO PELA
LARANJEIRAS TOLDOS

Rod.BA 522, Km 27 - Candeias - Bahia
Fones:(71)3605-0009/9233-4306/81375847

Em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual

E-mail: sac@laranjeirastoldos.com.br
Site: www.laranjeirastoldos.com.br

Toldos de Diversos Tamanhos, Portico,
Sanitários Químicos,Palcos,  House-Mix,

Camarim, Passarela, Torre-Fly,
Arquibancadas, Fechamaentos e Tablados

A sua Policlínica
Dra. Alday Célia de Souza
Diretor Técnico Médico

CRM-BA 9157

Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica
Médica, Coloproctologia, Dermatologia,

Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia,
Teste Ergométrico, MAPA, Holter e

Ecocardiografia, Ginecologia e Obstetrícia,
Mastologia e Mamografia, Fisioterapia,

Medicina Física e Reabilitação, Oftalmologia,
Ortopedia e Traumatologia,

Otorrinolaringologia, Raio X, Urologia e
Exames Laboratoriais.

PARTICULAR E CONVÊNIOS

Veja as especialidades que oferecemos:

Rua Teixeira de Freitas, nº 10 - Centro
Candeias-Ba. – Fone: (71) 3311-1900

INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Leia, anuncie
e divulgueO Candeeiro

CLÍNICA MARIA
ALBANO

ATT informa suas linhas para a região

A empresa Atlântico Transportes e Turismo serve a região com diversas
linhas. Confira: de Madre de Deus para Simões Filho e Vice Versa são  10
horários, começando às 5:20 da manhã até 17:30 da tarde; de Madre de Deus
para Passagem dos Teixeira são 6 horários, com saídas a partir das 5:45 da
manhã, com o último às 18:10; de Madre de Deus para a Estação da Lapa são:
15 horários, começando às 5:00 da manhã, encerrando às 19:20 da noite; do
distrito de Passé para a Estação da Lapa são 3 horários saindo às 5:30, 9:30 e
15 horas, voltando às 7:00, 12:00 e 18 horas; de São Francisco do Conde para
a Estação Rodoviária de Salvador são 8 horários, com a saída às 5:15 até as 19
horas, com retorno das 6:30 até as 20 horas; de Candeias para São Sebastião
do Passé são 22 horários, saindo às 5:20 da manhã, com retorno às 19:20; nos
Domingos e feriados são 106 horários saindo de Candeias para Madre de Deus
a partir de 5:20 da manhã, com saídas a cada 10 minutos, com a última saída
às 2 horas da manhã.
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ANTENA LIGADA

Rildo Anselmo
rildo.anselmo@hotmail.com

Alunos de Enfermagem da FAC
promovem Feira de Saúde

Foto: ROBOCOP

DA REDAÇÃO

Váris serviçoss foram prestados pelos alunos de
Enfermagem durante a Feira de Saúde da FAC

Pela primeira vez, os alunos
do curso de Enfermagem da
Faculdade Regional de
Filosofia, Ciências e Letras de
Candeias – FAC,
promoveram uma Feira de
Saúde com o objetivo de levar
à comunidade do município e

da região, seus
conhecimentos e serviços em
benefício da população.

O evento aconteceu
durante os dias 22 e 23 de
maio, na praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes e reuniu
alunos de diversos semestres
do curso, que aferiram a
pressão arterial, aplicaram
flúor e vacinas em centenas

de pessoas que participaram
da Feira.

De acordo com o professor
Osvaldo Miranda, diretor
geral da FAC, a Feira de
Saúde, partiu da iniciativa do
coordenador do curso de
Enfermagem, professor
Carlos Santana Bittencourt e
dos próprios alunos, que
queriam exercitar os
conhecimentos adquiridos na
Faculdade, prestando
serviços à comunidade.

Batizada de Saúde
Itinerante, a Feira de Saúde
da FAC, aplicou
gratuitamente as vacinas
contra a gripe, sarampo e
catapora, além de orientar as
pessoas presentes sobre a
importância de se prevenir
contra várias doenças
transmitidas por vírus e
bactérias.

O sucesso da Feira de
Saúde da FAC, segundo
Osvaldo Miranda, se deu
graças ao empenho de todos
os alunos participantes, que
se esforçaram para transferir

para a prática os
conhecimentos aprendidos
na teoria. “É importante para
o aluno, esse convívio com a
comunidade. Ao sair da sala
de aula e levar o seu
conhecimento para as
pessoas, os estudantes estão
retribuindo o que a sociedade
lhes oferece. A Feira foi tão
bem recebida pela população,
que já estamos pensando em
organizar uma outra com
maior abrangência”,
informou o diretor da FAC.

História
A Faculdade Regional de

Filosofia, Ciências e Letras de
Candeias, está instalada no
município há mais de uma
década e o seu campus
funciona no distrito da
Caroba, às margens da BA
522. Além de Enfermagem, a
faculdade oferece os cursos de
Administração, Pedagogia e
Análise de Desenvolvimento
de Sistemas.

Hoje, a FAC é um orgulho
para  Candeias.

Candeias ganhará
um posto da Juceb

RESTAURANTE

O BRASEIRO
Rua 13 de Maio, Esquina com a rua Santo Antônio, 1º Andar - Centro

Fone: (71) 3601- 0689 - Candeias-Bahia

A melhor
comida

a quilo da
região

*PRATOS DELICIOSOS *MASSAS *CHURRASCOS
*SALADAS *SUCOS & SOBREMESAS

Para discutir a implantação
de um posto da Junta

Comercial do Estado da Bahia
(Juceb) em Candeias, o
secretário municipal de
Indústria e Comércio,
Leonardo Dias, esteve na
manhã desta segunda-feira
(26) na sede do órgão
estadual, onde foi
recepcionado pelo presidente
da Casa, Francisco Nobre, e
pelo secretário-geral, Hélio
Portela. A previsão é de que
ainda este ano Candeias
ofereça serviços de registros
comerciais e atividades afins
como aberturas de empresas,
inscrições estaduais e outros.

De acordo com o
secretário Leonardo Dias, o

posto da Juceb vai estar
vinculado à Secretaria
Municipal de Indústria e
Comércio, auxiliando nas
ações de fortalecimento do
comércio local e da região.
“Esta importante parceria vai
trazer os tão sonhados
benefícios para os
comerciantes de Candeias,
uma vez que o comércio local
está crescendo
significativamente. Com uma
unidade da Juceb em
Candeias, diversos serviços,
que antes só eram realizados
nas cidades mais próximas
como Camaçari e Salvador,
serão ofertados aqui na
cidade”, explicou Dias.

A unidade da Juceb de
Candeias, com  o apoio da
Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), terá
capacidade para também
atender cidades da região,

como São Francisco do
Conde, Madre de Deus, Santo
Amaro e outras, segundo o
presidente do órgão,
Francisco Nobre.

Também foi informado
pelo presidente da Juceb que
a REDESIM já está em fase de
implantação em Candeias. A
Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e
Negócios, REDESIM, é um
sistema integrado que
possibilita a diminuição da
burocracia, modernização e
redução do prazo para a
abertura e fechamento de
empresas no município. Na
REDESIM, todo o serviço é
feito pela internet, sem
precisar o cidadão se dirigir às
diversas instituições públicas
para iniciar ou fechar uma
empresa.

Bloco Malê do Malembá
premia várias personalidades
O Bloco Carnavalesco Malê
do Malembá  realizou no
último dia 21 de maio, o II
Malê Fest, com o apoio da
Secretaria Estadual de
Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos. Como aconteceu
em 2013, mais uma vez o
Bloco, presidido por Ruben
Almeida, o Rubem do
Malembá, homenageou com
troféus, dezenas de
personalidades das áreas
cultural, política, comercial,
esportiva e social da Bahia.

Entre os homenageados,
esteve presente o ex-
secretário de Comunicação
do Governo do Estado,
Robison Almeida. O diretor
de O Candeeiro, José
Eduardo, que também
recebeu o troféu, foi
representado, na
solenidade, pelo colunista
do jornal, Rildo Anselmo.

O evento, que aconteceu
no espaço Brunu’s Eventos,
situado na Rua Dário Sales,
no Centro de Candeias,

Cidade

ASCOM / PMSF

A Prefeitura Municipal de
Simões Filho, através da
Secretaria Municipal de
Educação, deu início na
última segunda-feira (20), às
inscrições para o Concurso de
criação do slogan e logotipo
(frase e desenho) do desfile de
7 de setembro de 2014 –
Simões Filho.

Como consta no edital,
(http://pt.scribd.com/doc/
2 2 3 0 5 5 8 3 7 / E d i t a l -
C o n c u r s o - S l o g a n - d o c -
Completo), o tema do desfile
é: “7 DE SETEMBRO -
Educação e Saúde,
construindo relações de
parceria e solidariedade:
Família x Escola x

SEMED lança concurso para
eleger slogan e marca
do desfile 07 de Setembro

O secretário Leonardo
Dias foi recebido pelos
diretores da Juceb, Helio
Portela e Francisco Nobre

contou com  um coquetel
para 300 pessoas.

De acordo com Ruben
Almeida, o objetivo do
evento foi “elevar a
autoestima das pessoas que
contribuem com o
desenvolvimento da cidade
e buscam um mundo melhor
para todos”, disse Rubem
em seu discurso.

Comunidade” e todos os
alunos da rede pública
municipal de ensino, (do 1º ao
9º ano) poderão participar.

As inscrições foram
realizadas entre os dias 20 e
30 de maio, no Setor de
Planejamento da Secretaria
Municipal de Educação
(SEMED), pelos diretores,
vice-diretores e
coordenadores das Unidades
Escolares.

A escolha do ganhador,
que receberá como prêmio
um notebook no
dia do desfile, será feita pela
comissão julgadora da
Secretaria Municipal de
Educação.

Grande Ruben do Malembá

ASCOM / PMC

O Candeeiro

Chá de cadeira
O cidadão candeiense que busca atendimento no gabinete do
prefeito de Candeias Sargento Francisco deve ter muita
paciência, pois o chá de cadeira é inevitável. Para tentar
resolver algum problema o cidadão espera horas, e quando é
atendido muitas vezes o seu pedido é arquivado ou recebe uma
resposta negativa.  O eleitor do prefeito que subiu e desceu
ladeiras, participou de carreatas, passeatas, fez panfletagem,
participou de comícios e até foi candidato a vereador(a) é
hostilizado. Entretanto, quando se trata de atender
empresários, as portas se abrem quase que instantaneamente
e o sorriso toma conta do recinto.

Goteiras
Em tempo de chuvas é lamentável o estado das instalações da
Secretaria de Desenvolvimento Social de Candeias. As goteiras
aparecem por todo lado e baldes são colocados nos corredores.
Infiltrações, mofo e alagamentos também fazem parte do
pacote e para chegar a algumas salas o servidor tem que driblar
as goteiras. Segundo uma servidora que pediu para não ser
identificada a situação é crítica, pois o telhado está precisando
de reparos há meses, mas nenhuma providência foi tomada.
Com a umidade, os móveis estão se danificando e o fedor do
mofo está prejudicando a saúde dos servidores.

Multa abusiva
O contribuinte que optou pelo parcelamento do imposto
predial e territorial urbano IPTU/ 2014 e atrasar o pagamento
das parcelas é penalizado com multa abusiva. Enquanto os
bancos cobram multa de 2% ao mês, a prefeitura, que é pessoa
jurídica de direito público interno e que tem como objetivo
promover o bem estar social, cobra multa de até 15% do
contribuinte que atrasar o parcelamento por mais de 90 dias.
Isso vai contra a política do REFISCAN, que visa à recuperação
fiscal do município. Cadê o Ministério Público?

Basic Chic
O consumidor candeiense já dispõe de uma loja onde encontra
peças do vestuário de alta qualidade. A Basic e Chic possui
uma variedade de roupas de alto padrão, fugindo da
tradicional moda surf wear que povoa a maioria das  lojas da
cidade. Segundo a proprietária Márcia Regina a Basic Chic está
antenada com a moda e oferece as marcas mais cobiçadas pelos
consumidores. A loja Basic e Chic fica localizada no início da
Rua do Passé, Centro de Candeias.

Cubículo
Trabalhar na Secretaria de Educação de Candeias causa
claustrofobia.  As salas são pequenas, mal iluminadas e sem
ventilação. O servidor sofre com essa situação e isso tem
gerado um clima organizacional pesado. A transferência
provisória seria enquanto o casarão Horácio Pinto fosse
restaurado, mas pelo andar da carruagem isso ainda está longe
de acontecer.

Grupo político do Prefeito
A diáspora de alguns vereadores da base do prefeito Sargento
Francisco para apoiar candidatos contrários à sua indicação
comprova um fato preocupante: O grupo político do prefeito
está fraco, isolado e disperso. Pelo andar da carruagem ficará
difícil acreditar que determinada liderança política ou
servidores detentores de cargos do primeiro escalão apoiarão
o prefeito com 50% dos votos.  O único jeito é esperar o
desfecho dessa história. Isto é uma conta que não fecha.

Pedido de providência
A maioria dos pedidos de providências enviados pelos
vereadores ao Executivo Municipal está engavetada. A
informação é de um vereador da base de sustentação política
do prefeito Sargento Francisco e que se diz indignado com
essa situação: “O papel do vereador é reivindicar ao prefeito
os anseios da população. Fazemos a nossa parte, mas cabe ao
executivo resolver os problemas. Tenho dezenas de pedidos
de providências enviados à prefeitura,  mas que estão sem
solução. O vereador não tem o poder de resolver os problemas
que afligem a população”.

Terceirização da Central de Abastecimento
O projeto de terceirização da Central de Abastecimento de
Candeias já está gerando polêmica. Segundo o Secretário de
Serviços Públicos, Milton Viana, o projeto está em fase de
estudo, mas a terceirização será um meio legal para organizar
e disciplinar os comerciantes. A feirante Cintia, que
comercializa frangos, acredita  que “a terceirização não trará
mudanças e tudo ficará como está”. A açougueira Rose espera
que a terceirização organize a Central de Abastecimento, pois
“tudo está bagunçado e existem permissionários que se
intitulam donos dos boxes. Há muita sujeira e falta de higiene”.

Mudanças
Um assessor do prefeito de Candeias, Sargento Francisco,
confidenciou a essa coluna que haverá mudanças no primeiro
escalão ainda este ano.  Há quem afirme que após as eleições
haverá surpresas. Na política nada se cria, tudo se transforma.

Lei Orgânica
O artigo 1° da Lei Orgânica de Candeias, inciso I, estabelece a
soberania como um dos princípios fundamentais do município
e isto tem gerado polêmica. Segundo alguns juristas os
municípios não possuem soberania, pois estão subordinados
à Constituição Federal e às leis infraconstitucionais. Além
disto, os municípios podem sofrer intervenção dos Governos
estadual e federal. A cassação de duas prefeitas de Candeias
nos últimos anos revela que a soberania municipal é
inexistente. O que de fato existe é a autonomia política e
administrativa. Segundo o professor Matheus Pinheiro,
somente a União possui soberania.

INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Leia, anuncie e divulgue
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Prefeitura e
Ministério Público no
combate a exploração
do trabalho infantil
Na manhã da, 20 de maio, a
Prefeitura Municipal de
Simões Filho, atendendo a
recomendação do Ministério
Público da Bahia e do
Trabalho, realizou, através da
Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social
(SEDES) e em parceria com a
Proteção Social Especial e o
Centro de Referência
Especializado da Assistência
Social, uma palestra
educativa com a população
que desenvolveu trabalho
informal na praça do pedágio
da BR 324. 

A palestra teve como tema
a “Efetivação do
Cumprimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente” e
da importância da data 18 de
maio - Dia Nacional de
Combate ao Abuso Sexual e a
Exploração da Criança e do
adolescente. 

“O combate ao trabalho
infantil vem se revelando
como uma forma de
assegurar o Sistema de
Garantia de Direitos para

A Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de
Simões Filho recebeu na
terça-feira, 13 de  maio, a

todas as crianças e
adolescentes. Infelizmente,
ainda existem situações que
fogem do controle, muitas
vezes por falta de
conhecimento, mas, a nossa
equipe é incansável e
continuaremos na luta pela
conscientização da população
como um todo, isso mesmo,
conscientização, palavra
chave para o
desenvolvimento das nossas
atividades diárias”, declarou a
secretária de Trabalho e
Desenvolvimento Social,
Lúcia Abreu.

O Trabalho Infantil, que é
crime,  prejudica o bem-estar
das crianças e dos
adolescentes, retirando os
direitos fundamentais,
assegurados pela
Constituição Federal de 1988
e pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei 8.069/
91), que determina como
dever da família, sociedade e
Estado, assegurar a garantia
dos direitos da criança e do
adolescente.

A UPA de Simões Filho

Fundação Volkswagen lança o projeto
educacional “Aceleração da Aprendizagem”
A Fundação Volkswagen, que
coordena os investimentos
sociais da Volkswagen do
Brasil há 34 anos, leva o
programa educacional
“Aceleração da
Aprendizagem” para a Bahia.
O projeto chega à cidade de
Simões Filho e são oferecidas
um total de 700 vagas para
alunos e 80 para educadores.

A cerimônia de assinatura
do acordo de cooperação
técnica foi realizada na manhã
desta quarta-feira (21), na
Câmara Municipal de
Vereadores e contou com a
presença do Prefeito Eduardo
Alencar, da Diretora da
Fundação Volkswagen, Keli
Smaniotti, da Coordenadora
do projeto no Centro de
Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec), Suely
Bernardi, Secretários e
Vereadores.

Com atuação inédita na
Bahia, a Fundação
Volkswagen amplia para 12 o
número de Estados brasileiros
já atendidos em todo seu
histórico de atuação, e Simões
Filho é a cidade pioneira. Até
2013, 11 estados já haviam
recebido programas da
Fundação Volkswagen, que
trabalha com foco em

Nos dias 31 de Maio e 01 de
junho, a Confederação
Brasileira de Judô (CBJ) em
parceria com Federação
Maranhense de Judô (FMJ),
realizou na cidade de São Luís
- Maranhão o Campeonato
Brasileiro de Judô Sub 18 e o
Estado da Bahia foi
representado pelo
simõesfilhense, Roberto
Cruz, morador do Km 30.

O atleta é aluno do Centro
Múltiplo de Integração Judô
Católica e contou com o apoio
da Prefeitura Municipal de
Simões Filho, através da
Secretaria de Desporto.

SESP realiza
mudança de
rede elétrica
na Qd.7 – Cia I

A Prefeitura Municipal de
Simões Filho (PMSF), através
Secretaria de Serviços
Públicos (SESP), realizou na
manhã desta Sexta-feira (23),
substituição da rede elétrica
da Rua Santa Luzia, Qd.7 –
Cia I para uma rede
denominada “Multiplexada”,
mais resistente, protegida
inclusive, contra curto-
circuito e sobre carga
elétrica. 

 A mudança foi feita com
a utilização do recurso de
Contribuição de Iluminação
Pública (CIP), a solicitação de
mudança foi feita pela PMSF
e está sendo executada pela
Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia (Coelba)
com a supervisão da equipe
técnica da SESP.

Educação e no
Desenvolvimento Social de
comunidades de baixa renda.
São eles: Alagoas, Ceará,
Espírito Santo, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro e São Paulo.

“A Fundação Volkswagen
investe nesta iniciativa
porque acredita na
importância de garantir um
direito que pertence a todos:
o de aprender. O projeto
‘Aceleração da Aprendizagem’
oferece formação aos
educadores para que
desenvolvam um trabalho
intensivo com seus alunos de
forma individual, respeitando
suas particularidades e
extraindo seu melhor

potencial, evitando a evasão
escolar. Com ações como essa,
buscamos promover um
futuro melhor para essas
crianças e para o País,
contribuindo para uma
educação pública de
qualidade”, afirma Keli
Smaniotti, diretora da
Fundação Volkswagen.

O que é “Aceleração da
Aprendizagem”

O “Aceleração da
Aprendizagem” reduz a
defasagem idade-série no
Ensino Fundamental,
evitando a evasão escolar.
Para que alunos
multirrepetentes não fiquem
desmotivados e para garantir
o direito de aprendizagem, o

projeto dá apoio a esses
estudantes de forma
individual e intensiva, em
classes de aceleração,
corrigindo também
problemas de alfabetização
com aulas de reforço no
contraturno escolar. Os
estudantes são preparados
durante dois anos, na sala de
aceleração, para depois
ingressarem na série
adequada à sua idade.

A formação dos
educadores neste projeto
conta com material
pedagógico exclusivo, para
que possam trabalhar com os
alunos de forma direcionada.
O projeto “Aceleração da
Aprendizagem” é executado
com base em uma
metodologia desenvolvida
pelo Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec), consolidada ao
longo de 17 anos de trabalho
com correção de fluxo escolar.

O “Aceleração da
Aprendizagem” foi
selecionado pelo Ministério
da Educação (MEC) em 2010
como uma importante
tecnologia educacional que
contribui para a redução da
distorção idade-série.

visita técnica do Ministério da
Saúde, que, pelas instalações
e padrão de atendimento, foi
habilitada e qualificada para
o atendimento. Com esse
resultado, o município
receberá um valor para
custeio mensal de R$ 300 mil,
que serão investidos na
manutenção da unidade de
saúde.

Os técnicos checaram o
funcionamento da unidade
em sua totalidade, os

protocolos implantados, o
quadro de funcionários, a
sistematização, o fluxo de
a t e n d i m e n t o ,
encaminhamento para
regulação estadual/
municipal, medicamentos
utilizados e estrutura física.

 A visita resultou ainda na
declaração do Ministério da
Saúde, pontuando que a
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de
Simões Filho é a melhor da
Bahia e que qualifica-se ainda,
no padrão proposto/adotado
pela Federação Internacional
de Futebol Associado (FIFA).

“Estamos de parabéns, a
saúde do município está
avançando. Como sempre
digo, vim fazer saúde e não
administrar angústias.
Agradeço ao Prefeito pela

oportunidade em trazer a
UPA para Simões Filho e a
toda equipe da saúde pelo
empenho. Garantimos que
vamos continuar com a
qualidade de atendimento da
saúde pública, no mesmo
entusiasmo com que
começamos, pois, a população
simõesfilhense merece nossa
dedicação”, pontuou o
Secretário de Saúde, Alfredo
Assis.

 A Unidade de Pronto
Atendimento de Simões Filho,
foi inaugurada no dia 28 de
Março e desde então, a
Prefeitura vem mantendo o
seu funcionamento com
recursos próprios. Com a
qualificação, o Ministério da
Saúde deverá fazer o repasse
para o município.

UPA de Simões Filho
recebe visita técnica
do Ministério da
Saúde

Judoca Roberto Cruz

Judoca de Simões
Filho representou
a Bahia em
Campeonato
Brasileiro

Jornal
O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O frei Vogran vai deixar
saudade entre católicos

Transferência do Frei Vogran
entristece comunidade católica
A notícia da transferência do Frei
Vogran para outra paróquia está
entristecendo a comunidade
católica de Candeias. Após
quatro anos de trabalho
religioso, o frei confessa que o
seu trabalho espiritual está
concluído e que agora precisa
partir para novos horizontes.

Natural do Jaboatão do
Guararapes - PE, Frei Vogran se
ordenou em 2006 no Santuário
de São Francisco de Assis em
Brasília, pela Ordem dos Frades
Menores Conventuais – CONVE,
e após passar 3 anos e oito meses
na Itália, em aperfeiçoamento
religioso, chega a  Candeias em
novembro de 2010.

A Paróquia de Nossa Senhora
das Candeias é a primeira
comunidade que assume após a
sua ordenação: “Fiquei muito
feliz quando cheguei a Candeias,
fui muito bem recepcionado e
estava empolgado e com muito
entusiasmo, mas está chegando
a hora de partir. Tenho
convicção do dever cumprido”,
pontuou Frei Vogran.

Direcionado pelo Frei
Cristiano, o seu trabalho
espiritual tem início nas
comunidades de Fazenda
Mamão, Caboto, Boca da Mata e
Canta Galo.  Nestes locais, Frei
Vogran fez visitas às residências,
desenvolveu um trabalho
espiritual, benzeu casas e visitou

doentes. Em 2011 Frei Vogran
assume a chancela de diretor
espiritual da Pastoral da
Juventude. Atualmente é
responsável pela Pastoral da
criança, que além do trabalho
espiritual faz a reorganização da
entidade.

A transferência do Frei
Vogran será decidida na
Assembleia Geral de Provinciais
que acontece no Capitulo em
Brasília – DF, mas a campanha
da comunidade católica para que
o sacerdote permaneça em
Candeias por mais quatros anos
já começa a tomar força nas
paróquias do município.

ASCOM / PMSF

Prefeito Eduardo Alencar assina o documento de parceria
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Por Eduardo Jorge

ruas da cidade entregando
folhetos de conscientização
do uso adequado dos meios
de descarte de lixo e também
folders com os horários de
coleta.

Diversas autoridades
municipais prestigiaram o dia
festivo dos agentes da limpeza
pública, como os secretários
municipais Laildo Conceição
(Cultura e Turismo),
Janemárcia Nunes
(Desenvolvimento e
Assistência Social), os
anfitriões Milton Viana
(Serviços Públicos) e Firmino
Augusto (subsecretário de
Serviços Públicos), além dos
vereadores Gil Soares, João
Cláudio, Alcione Cica e
Marivalda Silva e do
presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos de
Candeias. Juscelino Santos.

Mesmo em meio a muita
chuva, os garis não deixaram

a alegria ir embora e
esperaram ansiosos para o
grande momento dos
sorteios. Entre os prêmios,
TV’s tela plana, fogão,
liquidificadores, calçados,
outros eletrodomésticos,
eletroportáteis, utensílios
para o lar, aparelhos de
cuidados pessoais etc.

Todas as atividades
realizadas pela Sesp
contaram com vários
apoiadores como a Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento e
Assistência Social, Secretaria
Municipal da Saúde,
Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte do
Estado da Bahia,
Superintendência dos
Desportos do Estado da
Bahia, Federação Baiana de
Desporto de Participação e
empresários da cidade.

O secretário de Serviços
Públicos, Milton Viana
agradeceu a presença dos
garis e os parabenizou pela
importante data, que faz toda
a sociedade lembrar da
importância desses
profissionais responsáveis
para que o lixo não se
acumule nas ruas e nos
bueiros, causando enchentes
e permitindo a proliferação de
bichos e doenças.
“Parabenizo todos vocês pelo
dia 16 de maio, que foi a
verdadeira data do gari e que
todos saibam que vocês são
fundamentais para qualquer
cidade”, pontuou o
Secretário.

todas as crianças e
adolescentes. Infelizmente,
ainda existem situações que
fogem do controle, muitas
vezes por falta de
conhecimento, mas, a nossa
equipe é incansável e
continuaremos na luta pela
conscientização da população
como um todo, isso mesmo,
conscientização, palavra
chave para o
desenvolvimento das nossas
atividades diárias”, declarou a
secretária de Trabalho e
Desenvolvimento Social,

O Trabalho Infantil, que é
crime,  prejudica o bem-estar
das crianças e dos
adolescentes, retirando os
direitos fundamentais,
assegurados pela
Constituição Federal de 1988
e pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei 8.069/
91), que determina como
dever da família, sociedade e
Estado, assegurar a garantia
dos direitos da criança e do

Garis de Candeias ganham
programação especial

O dia do Gari foi comemorado com muita festa pelos
profissionais da limpeza

A Secretaria Municipal de
Serviços Públicos de Candeias
promoveu um dia inteiro de
muitas atividades para os
garis do município no
domingo, 18 de maio, no
Mercado Cultural. A
programação incluiu um
delicioso café da manhã, uma
caminhada pelas ruas da
cidade, denominada
“Caminhada da
Sustentabilidade”, serviços de
ação social, como corte de
cabelo, manicure/pedicure,
penteados, escova/chapinha,
aferição de pressão arterial,
aplicação de flúor e pintura
infantil, um reforçado
almoço, sorteios e muita
música.

A atividade principal foi,
sem dúvida, a Caminhada da
Sustentabilidade, na qual
garis e diversos outros
funcionários municipais
percorreram as principais

Abdias  Alves

Escola de
Educação
Especial de
Candeias
volta às aulas
O Centro Municipal de
Educação Especial de
Candeias iniciou as aulas
deste ano letivo no último dia
26 de maio, em novo
endereço: Rua Antonio
Aníbal Fracassi, nº 1D, Largo
Nova Brasília, bairro Nova
Brasília. Os pais ou
responsáveis deverão
comparecer no turno
matutino do primeiro dia de
aula acompanhados dos
estudantes.

De acordo com a diretora
da unidade, professora
Rosilda Germano, o antigo
espaço (Rua Sete de

Setembro), não mais
comportava a demanda de
estudantes especiais da
cidade, além de não oferecer
todos os espaços necessários
para as aulas e recreação dos
mesmos.

Atendendo a diversos
tipos de deficiência mental,
como retardo leve, moderado
e grave, autismo e síndrome
de Down, o Centro de
Educação Especial funciona
nos turnos matutino e
vespertino e, além das
atividades pedagógicas,
oferece oficinas de pintura em
tela e em tecido e aulas
esportivas, para pessoas de
todas as idades.

Em 2013, a faixa etária dos
estudantes matriculados era
de 8 a 64 anos. Para maiores
informações os pais ou
responsáveis podem ligar
para: (71) 8861- 9921 ou
9223-1927

O município de Candeias
atendeu ao trabalho de
mobilização da Secretaria de
Políticas para as Mulheres –
SPM e aderiu ao Pacto pelo
Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres. O prefeito
Francisco Silva Conceição
esteve na sede da Secretaria,
no último dia 28 de maio,
assinando o documento na
presença da titular da pasta,
Vera Lúcia Barbosa e da
secretária municipal da
Secretaria de
Desenvolvimento e
Assistência Social - SEDAS de
Candeias, Janemárcia Nunes.

Candeias adere ao Pacto pelo Enfrentamento
à Violência contra as Mulheres

O município, que já possui um
núcleo especializado no
atendimento às demandas na
área, agora sai fortalecido
para implementar mais
políticas de atenção às
mulheres.

O Pacto nacional pelo
Enfrentamento à violência
contra as mulheres, consiste
em um acordo federativo
entre o governo federal, os
governos dos estados e dos
municípios brasileiros para o
planejamento de ações que
consolidassem a Política
Nacional pelo enfrentamento
à violência contra as

mulheres, por meio da
implementação de políticas
públicas integradas em todo
território nacional. Tem como
objetivo geral, enfrentar todas
as formas de violência contra
as mulheres a partir de uma
visão integral deste
fenômeno. E entre os
objetivos específicos, reduzir
os índices de violência contra
as mulheres, garantir e
proteger os direitos das
mulheres em situação de
violência, considerando as
questões raciais, étnicas,
geracionais, de orientação
sexual, de deficiência e de
inserção social, econômica e
regional.

A secretária Janemárcia
Nunes, ressalta a importância
da pactuação, lembrando que
o município já disponibiliza
atendimento à população
feminina vitimizada, no
Núcleo de Apoio à Mulher -
NAM, situado no bairro Santo
Antonio, e que agora, com a
pactuação nacional pelo
enfrentamento à violência
contra as mulheres, o núcleo
tende a se fortalecer e ofertar
serviços mais consolidados.

Prefeito assina documento na SPM

A Secretaria de Finanças e a
Controladoria Geral do
município de Candeias
realizou na terça-feira 27 de
maio, na Câmara de
Vereadores, a 1ª Audiência
Pública de 2014, com o
objetivo de demonstrar e
avaliar o cumprimento das
metas fiscais estabelecidas
na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO para o
Orçamento Fiscal e
Seguridade Social do
Município, em atendimento
ao disposto no art. 9º, § 4º
da Lei de Responsabilidade
Fiscal (101/00).

Foram apresentados
documentos que

Prefeitura realiza Audiência Pública
objetivaram oferecer uma
melhor compreensão dos
demonstrativos que
compõem o Relatório
Resumido de Execução
Orçamentária e o Relatório
de Gestão Fiscal, abordando
a Receita, Despesa,
Resultado Orçamentário,
Resultado Nominal,
Resultado Primário, Dívida
Pública, Gastos com Pessoal
e Limites Constitucionais da
Saúde e Educação; pontos
que serão devidamente
publicados no Diário Oficial
do Município e colocados à
disposição do público por
intermédio da internet no
endereço www.doem.org.br/

ba/candeias até o dia 31/05/
2014.

Com a participação da
Comissão Permanente de
Economia, Finanças e
Orçamento representada
por seu Presidente, o
vereador Joseval da Silva e
membro, vereador Gil
Soares Nunes, o Poder
Executivo pôde demonstrar
e avaliar o cumprimento das
metas fiscais referente aos
meses de janeiro a abril de
2014, participação o Diretor
Legislativo Mário Lúcio
Sales, servidores do
Município entre outros
presentes.

ASCOM / PMC

A Prefeitura Municipal de
Simões Filho (PMSF), através
Secretaria de Serviços
Públicos (SESP), realizou na
manhã desta Sexta-feira (23),
substituição da rede elétrica
da Rua Santa Luzia, Qd.7 –
Cia I para uma rede
denominada “Multiplexada”,
mais resistente, protegida
inclusive, contra curto-
circuito e sobre carga

 A mudança foi feita com
a utilização do recurso de
Contribuição de Iluminação
Pública (CIP), a solicitação de
mudança foi feita pela PMSF
e está sendo executada pela
Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia (Coelba)
com a supervisão da equipe

As novas tecnologias têm
encantado a todos com a
possibilidade de conexão
rápida com nossos amigos
próximos. Vou contar uma
breve história: “Um dia fiquei
preso uma tarde na frente do
meu computador, pois os
meus amigos de infância
fizeram um grupo no face e
começaram a postar fotos de
30 anos atrás. Esse grupo no
face ganhava novas fotos e
fatos, da época da infância, a
cada dois dias. O segundo
passo desse grupo foi criar
um grupo no whatsapp e as
mensagens passaram a ser
postadas a todo o momento.
Este grupo se somava a mais
10 (dez) outros grupos de
amigos do pedal, grupo da
família, grupo do trabalho
atual, grupo de amigos da
faculdade...

Veja que paradoxo,
sonhamos em comprar o
melhor smartphone e ter a
internet mais rápida, porém
tudo isso pode gerar uma
dependência tecnológica e
tirar o nosso foco.Você já
pensou como a nossa

Acelerar versus Desacelerar: Como as
Novas Tecnologias Podem nos Sufocar

realidade está nos sufocando?
Estamos sempre conectados e
com muitos e-mails e
mensagens instantâneas para
ler e responder. É normal
uma pessoa responder
mensagens dirigindo,
almoçando, no banheiro, no
meio da noite... Você acha que
já chegamos no limite
máximo da aceleração? Pois
vem aí novas tecnologias que
vão nos deixar ainda mais
conectados e por
consequência acelerados.
Resumi quatro tecnologias de
muitas que já estão
disponíveis e talvez você já as
utilize, são elas:

Celulares e tablets com
mais capacidade
computacional para rodar
muitas apps para nos
notificar sobre um gol do
nosso time, se uma loja que
eu estou perto tem uma
promoção, se um amigo está
próximo...;

Um óculos com acesso à
internet e uma câmera
frontal, permitindo você estar
conectado o tempo todo ao
mesmo tempo que está

interagindo com o mundo
real (googleglass);

Assistir televisão e usar
uma segunda tela (celular ou
tablete) para obter mais
informações do conteúdo de
um filme, programa ou jogo
de futebol;

Tecnologia de
armazenamento na nuvem,
que permite acessar milhares
de músicas, fotos e vídeos em
qualquer dispositivo (celular,
tablete, pc e notebook)
necessitando somente
conexão com a rede;

Neste cenário vamos ter
que aprender a conviver com
todos esses recursos e não
morrer de stress. Tenho
pensado nisso e já comecei a
desacelerar. Prefiro assistir
um filme bom mais de uma
vez, ler e reler um livro com
calma, reduzir os meus
grupos no face e whatsapp,
responder e-mails de
trabalho, preferencialmente,
no horário de trabalho. Em
que mundo maravilhoso
estamos vivendo... Será
mesmo?

Dr. Eduardo Manuel de Freitas Jorge, PMP
Doutor em Difusão do Conhecimento pela UFBA(Universidade Federal da Bahia) e mestre em
Ciência da Computação pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba). Atua na concepção de
projetos inovadores e como professor no SENAI Cimatec e UNEB (Universidade Estadual da Bahia).

Sedur fez  visita
técnica em
Candeias 
Pela iniciativa da Secretaria
Municipal de Habitação, a
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia fez
uma visita técnica em Candeias
no último  dia 5 de junho, a fim
de fazer um diagnóstico sobre
o setor habitacional e fundiário
do município, com vistas a
elaborar um Plano de Ação
voltado para a estruturação do
Sistema Municipal de
Habitação de Interesse Social
(SMHIS) e situação fundiária.

De acordo com o secretário
de Habitação Edilson Almeida,
a visita técnica possibilitará
um diagnóstico do município
em relação aos sistemas
municipais de habitação de
interesse social e plano de ação
para apoio técnico. Todas as
ações são voltadas para
regularizar as questões
fundiárias do município.

O frei Vogran vai deixar

Vereador Fernando Calmon abre
denúncia contra os Correios

Vereador Ferando Calmon

doentes. Em 2011 Frei Vogran
assume a chancela de diretor
espiritual da Pastoral da
Juventude. Atualmente é
responsável pela Pastoral da
criança, que além do trabalho
espiritual faz a reorganização da

A transferência do Frei
Vogran será decidida na
Assembleia Geral de Provinciais
que acontece no Capitulo em
Brasília – DF, mas a campanha
da comunidade católica para que
o sacerdote permaneça em
Candeias por mais quatros anos
já começa a tomar força nas

O constante atraso na entrega
de cartas e encomendas pelos
correios em Candeias instigou
o vereador Fernando Calmon -
PSD, a abrir uma denúncia no
Ministério Público Estadual
contra a  Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - EBCT,
solicitando que providências
fossem tomadas para a
melhoria no atendimento no
município.

Para o vereador, a denúncia
tem como base as inúmeras
reclamações de munícipes que
o procuravam diariamente e
que ficavam irritados pelo que
consideravam descaso dos
Correios com a população. Os
atrasos e desdém com as
correspondências são
constantes e estão
prejudicando terrivelmente
aqueles que não recebem em
dia as faturas de cartões de
crédito, encomendas, cartas
simples, cartões etc. Calmon,
sensível aos apelos da
população, diz que também é
vítima do atraso na entrega de
correspondência; “recebi um
cartão de natal datado de
dezembro de 2013, no mês de
maio de 2014”, enfatizou o edil.

Fernando Calmon foi autor
de pedido para uma reunião
com o Gerente da Agência dos
Correios no município,

Jonivon Carvalho, para prestar
esclarecimentos à Câmara
sobre as ações e atividades
desenvolvidas pela empresa na
cidade. Realizada, em outubro
de 2013, a Sessão Especial, no
Plenário da Câmara contou
com a participação da maioria
dos Vereadores. Foram dadas
explicações pelo representante
dos Correios que, em parte,
não convenceram os
representantes populares nem
os que estiveram na Audiência
Pública. Passados os 06 meses,
as queixas e reclamações da
população não diminuíram,

inclusive nos meios de
comunicação de Candeias.

Sentindo que medidas
cabíveis ou até drásticas
precisavam ser adotadas para
tentar sanar as irregularidades
de uma empresa muito
importante para a cidade e,
como representante da
população, para encaminhar as
soluções dos problemas,
Fernando Calmon decidiu
recorrer aos Ministérios
Público Estadual e Federal,
representando contra a
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (EBCT) e dando
ciência dos fatos à
superintendência dos Correios
em Salvador.

Na denúncia, Calmon lista
as razões da representação,
como atraso e entrega a
destinatários e endereços
errados de diversos tipos de
correspondências, o que
provoca graves, sérios e
irreparáveis problemas a todas
as pessoas que pagam e
esperam por um serviço de
qualidade. A denúncia foi
apresentada nos últimos dias
13 de maio ao MP, em
Candeias, e 15 de maio ao MP
Federal, em Salvador e pede
aos fiscais das Leis medidas
que possam melhorar os
serviços prestados.Por Rildo Anselmo

ASCOM / PMC
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Excelentes Churrascaria &  Delicatessen - Candeias-Bahia

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

Escritório: BA 522, em frente ao SAMU
Fone: (71) 3601-2620 / 6911 Candeias-Ba.

Locação de Ônibus e Vans para Excursões, Turismo e Empresas
Toda estrutura que Você precisa, com a pontualidade de que Você merece

Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Bahia
E-mail: brunus@brunusrentacar.com.br / Site: brunusrentacar.com.br

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TINTAS
TUBOS E CONEXÕES, AZULEJOS E

REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 Pitanga - Fone: (71) 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: (71) 3601-3118
                               Candeias-Bahia

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
Qualidade & Profissionalismo

DIVIDIMOS EM ATÉ 10 VEZES NOS CARTÕES VISA E MASTER

Curso Teórico para a Primeira Habilitação
Cursos Práticos: Carros e Motos, com Instrutores Credenciados pelo DETRAN
Agora em Candeias: MUDANÇA DE CATEGORIA PARA CLASSE “D”

MATRIZ = Candeias: Largos do Triângulo, 16 - 1º Andar - Fone: (71) 3601-5666
FILIAL = Simões Filho - Praça das Bandeiras, 171 - 1º Andar - Fone: (71) 3298-4400

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

SC TRANSPORTES
Grupo Silvio Correia

Locação de:

CAMINHÃO MUNCK
RETROESCAVADEIRA
CAMINHÃO TANQUE
GUINDASTES
E PRANCHAS

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade

*BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
*ÓLEOS LUBIFICANTES *FARÓIS

*PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

 Rua 13 de Maio, nº 20 - Centro - Fone: (71) 3601-3613 - Candeias-Bahia

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

O MELHOR ATENDIMENTO
DA NOSSA CIDADE E REGIÃO

VENHA CONHECER A NOVA
COLEÇÃO OUTONO/INVERNO

Aceitamos Todos os
Cartões de Crédito

Tudo em até 10 vezes
Pelo Nosso Crediário

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

Convênio PETROBRAS
Ortodontia e Implantes

Rua do Cajueiro, nº 21 - Centro
Fone: (71) 3601-1863 - Candeias-Ba.

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS

Bebidas, Secos & Molhados e Gênros Alimentícios em Ge-
Rua 14 de Agosto, 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS

MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Mangueiras Hidráulicas - Ar Condicionado - Motores e

Bombas - Travas Elétricas - Alinhamento & Balanceamento
Rua Teixeira de Freitas, Esquina com a Rua Rio de Janeiro

Fone: (71) 3601-1097 - Candeias - Bahia

Georgem Luiz Moreira Silva
                        CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL E PESSOAL

Rua Santo Antônio, 21 - 1º Andar - Centro
Fones: 3601-2089 / 8134-3565 - Candeias-Ba.

FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA,
CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS


