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INFORMAÇÃO COM CLAREZA
O Candeeiro

População de Candeias apóia
iniciativa do jornal O Candeeiro

Nos causaram muita satisfação e alegria, as manifestações de apoio prestadas ao nosso
jornal, por termos chamado a atenção das autoridades, para a  importância de se salvar a
encantadora lagoa da CCC. Foram mais de cinqüenta e-mails enviados por pessoas das
mais variadas camadas sociais, todos expressando solidariedade à causa. Veja  na pág. 4

Valtério

Tá todo mundo lendo ...

Principais Engenhos de
Candeias

Freguesia (atualmente funciona nele
o Museu Wanderley Araújo Pinho, em
Caboto), Matoim (Caboto), Pitanga
(Candeias-sede), Passagem dos
Teixeiras (Passagem), Santo Antonio
das Pindobas (Pindoba), São João
(próximo a Passagem dos Teixeiras).

Depois de ficar 21 dias afastado da presidência
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, quando
esteve hospitalizado para a realização de uma
cirurgia, o vereador Antônio Coutinho de Freitas
(Arigatô), assumiu as suas funções na sessão do
último dia 11, quando foi recebido com muita
alegria por seus pares.

Durante a ausência do titular, a vice-presidente
da Casa, vereadora Lucimeire Mahgalhães
comandou os trabalhos legislativos. Arigatô, que
chegou a ficar internado por mais de 10 dias na
UTI do hospital São Rafael, volta cheio de gás para
continuar o seu trabalho na presidência da Câmara,
o que vem sendo feito com muita lucidez e
responsabilidade, causando até uma certa surpresa
nos seus companheiros de Legislativo.

Decidido a tornar um sonho dos vereadores e
da população em realidade (a construção do novo
prédio da Câmara), ele diz que a obra ficará pronta
no final do ano e que os trabalhos legislativos de
2006 já serão realizados na nova Casa.

Arigatô reassume a
presidência da Câmara

Arigatô disse que tomou um susto, mas voltou cheio
de gás para comandar os trabalhos na Câmara

O perigo continua
Na sua edição de maio, o jornal O Candeeiro chamou

a atenção para o perigo a que motoristas e pedestres
estão sujeitos ao trafegarem pela BA 522, próximo ao
povoado da Caroba, nas imediações do pólo de
fertilizantes. É que naquela área várias carretas são
estacionadas no acostamento da estrada, nos dois
sentidos, o que poderá causar um grande acidente já que
o tráfego é intenso na rodovia. Página 3

Várias carretas são estacionadas ao longo do acostamento

A Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e
Letras de Candeias (FAC) estará abrindo, no

próximo dia 07 de Novembro, as inscrições para o
Processo Seletivo de 2006.1, que irão até o dia 30.

De acordo com a diretoria da FAC, a Faculdade
este ano estará oferecendo os cursos de

Administração Geral, Pedagogia, Sistemas de
Informação e Gestão Empreendedora.

FAC abre inscrições para o
Processo Seletivo de 2006.1

Ziraldo visitou Madre de Deus

Este é um cartão postal (apesar de estar abandonado) que o jornal O Candeeiro vai lutar para que as
autoridades transformem em um Parque Ecológico, como o de Pituaçu em Salvador

Hora marcada na
CLIMA está solucionada

A direção da Clínica Maria Albano – CLIMA comunica
aos seus clientes, amigos e à população em geral que os
problemas que vinham acontecendo para marcação de
consultas com hora marcada já estão definitivamente
solucionados.

De acordo com Dr. Amâncio Alves do Nascimento, um
dos diretores da CLIMA, as dificuldades que estavam
acontecendo se davam em função dos serviços serem uma
novidade em Candeias e tanto os funcionários como os
clientes não estavam acostumados. Agora, diz o médico, tá
todo mundo treinado e a população ambientada com o novo
serviço prestado pela Clima.

A partir de agora o cliente que desejar marcar uma
consulta com hora marcada, basta ligar para os números

3601-1914 / 3601-1915 e 3601-3562. A direção
da Clima garante que o usuário será atendido imediatamente,
facilitando a vida das pessoas que usam os serviços da
Clínica.

O Museu Wanderley de Araújo
Pinho deverá ser recuperado

Leia na página 6, uma reportagem feita pelo jornalista
Valmar Hupsel, mostrando a importância do Museu
Araújo Pinho para o turismo de Candeias. Esperamos
que as autoridades se sensibilizem e recuperem esse
patrimônio da nossa cidade.

A prefeita Eranita de Brito, do município de Madre
de Deus,  recebeu na semana passada, a visita do

cartunista e escritor Ziraldo, que foi à cidade conhecer
de perto o projeto Planeta Leitura, criado pelo município

para incentivar os estudantes a gostarem de ler.
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Erramos

Chico Bento é o primo da turma da

Mônica que vive na Zona Rural.Através

de suas histórias as crianças das

grandes cidades têm contato com uma

realidade diferenciada daquela

existente entre os muros de concreto.

Tomar banho de rio, subir em árvore.

Ainda hoje é comum possuir

parentes que vivam na roça, um avô,

uma tia. Embora o êxodo rural tenha se

intensificado na década de 70, alguns

remanescentes permaneceram na vida

rural, rodeados dos saberes populares.

Entende-se por saber popular aquele

presente há anos em determinado seio.

Costumes que passam de pai para filho,

expressos na tradição. São os anos e

usos quem certifica o saber tradicional

e não pesquisas científicas ou

experiências laboratoriais.

Exemplos não faltam para relembrar

ou situar (aos desconhecedores)

peculiaridades do mundo rural,

presentes em:

• Objetos e utensílios - barris,

móveis de madeira, selas e

vestimentas de couro curtido,

balaios, cestos e chapéus de

palha;

• Na energia, distante dos postos

de gasolina - azeite de mamona

(iluminação com lamparinas),

ignição com faísca produzida por

“pedra de fogo” em algodão com

álcool, lenha e carvão vegetal

(cocção e fornos), cascas de

frutos, tais como laranja e

milho, com alto poder de

combustão, velas de cera de

abelha, velas de caroço de

mamona;

• Nos meios de transporte - carga

pesada: carro de boi; carga leve:

jumentos e mulas; montaria

pequena distância e rápida:

cavalo; montaria longa

distância: mulos;

• Na saúde - parteira, raizeiros,

benzedeiras ou rezadeiras,

meizinheiros (preparadores

compostos de ervas de

garrafadas) e no conhecimento

etnofarmacológico dos mais

velhos;

• No lazer - danças e cantigas de

roda, brinquedos de madeira,

brinquedos de cerâmica,

brinquedos de tecido e

brinquedos imaginativos (ossos,

espigas de milho, cabaças,

sementes).

• Na alimentação - Salga seca e

salmoura de carnes, açúcar/

rapadura, doces e conservas,

banha, defumação, farinha de

mandioca e derivados, puba ou

carimã e na fermentação:

requeijão, coalhada, cachaça e

vinagre.

• E mais: adubo orgânico, seleção

de sementes, previsão de

chuvas, esterco de gado, folhas

de coarana contra insetos,

observação das fases da lua para

plantio e colheita, azeite de

mamona como lubrificante e no

tratamento de aftosa do gado,

jurema preta e caraíba para

cicatrização, fubá de milho pré-

cozido, palha de bananeira (papel

alumínio caseiro), uso de areia

(sílica) como dessecante.

Se você come cuscuz no café da

manhã, ou charque no almoço,

enquadre-se como mantenedor da

cultura popular e como tal,

 repasse-a a seus filhos e netos.

     *Sophia Mídian

*Sophia Mídian é diretora de
jornalismo do O Candeeiro

Como na época da minha avó

De Vitória da Conquista escrevo este artigo.
Em Vitória da Conquista Glauber Rocha
nasceu. De Glauber Rocha este artigo trata.

O cineasta Glauber Rocha nasceu em 14
de março de 1939 e aqui viveu sua primeira
infância, quando foi alfabetizado por sua mãe,
Lúcia Rocha. Batizado na Igreja Presbiteriana,
com seis anos conhece o Rio de Janeiro.

 Desde cedo gostava de ler, preferia as
revistas em quadrinhos à brincadeira de rua
com os primos. Ele gostava de ir ao cinema e
fazia um trato com a mãe: ia ao culto aos
domingos se no sábado pudesse assistir ao
cinema.

Glauber muda para Salvador com a família
em 1948, onde estuda no Colégio 2 de
Julho.Ingressa na Faculdade de Direito e
trabalha como repórter policial no Jornal da
Bahia. Foi crítico de cinema antes de se tornar
cineasta. Com 13 anos já participava como
crítico do programa Cinema em Close-Up na
Rádio Sociedade da Bahia.

Entre 59 e 61 Salvador torna-se um centro
de intensa atividade cinematográfica e Glauber
Rocha era o seu maior exponencial. Ele tornou-
se o líder do Cinema Novo, e foi autor da frase
“Uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”.

 O movimento era formado por cineastas
de uma safra que queria mudança. Tinha como
objetivo elevar o cinema brasileiro a uma
categoria mais cultural, frente às Chanchadas,
ao cine Vera Cruz. Integrava-se num objetivo
econômico-político-cultural dentro de uma
perspectiva revolucionária.

Ao mesmo tempo acontecia fora do país
um movimento mundial de rupturas narrativas.
Do Neo-Realismo traz o uso da câmera na
mão, do som direto e da filmagem em locação.
A Nouvelle Vague também exerce influência
em seus padrões estéticos.

Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos
Santos, marca politicamente o início do
Cinema-Novo. Este é o primeiro filme que
choca a sociedade brasileira. Foi a primeira
decepção do povo brasileiro diante do espelho.

Glauber Rocha faz filmes chocantes e
premiados. Deus e o Diabo na Terra do Sol

concorre à Palma de Ouro no Festival de
Cannes e recebe o “Grande Prêmio Latino-
Americano” no Festival Internacional de Mar
Del Plata . Realiza Terra em Transe em 67,
que vai ao Festival de Cannes e recebe prêmios
no Festival Internacional do Filme de Locano,
além de outros cinco prêmios no Brasil. No
Festival de Cannes de 1969 ganha o prêmio
de melhor diretor com Dragão da Maldade
contra o Santo Guerreiro.

No início da década de 80 Glauber é mal
recebido pela crítica na Mostra Internacional
de Veneza, com o filme Idade da Terra,
gravado em Salvador, São Paulo e Rio de
Janeiro. Tal acontecimento causa revolta no
cineasta que acusa a direção do festival de
fascista e declara ao jornalista Pedro Del
Pichia: “ Saí de Veneza vomitando. Passei dois
dias em Florença com febre alta. Estou doente
em Roma. Roma está fedendo, a cidade está
cheia de marginais, está suja. (...) Minha
relação com o cinema acabou em Veneza.
Aproveitando para dar um adeus definitivo à
vida cultural brasileira. Vocês não vão me ver
nunca mais. Nunca”.

Vidente de seu próprio fim. Em 06 de
agosto de 1981 Glauber Rocha é internado
em Lisboa com complicações
broncopulmonares. É trazido para o Brasil
bastante debilitado, onde morre no dia 22 de
agosto às 4 horas da manhã. Foi velado no
Marque Lage, locação de Terra em Transe.

Antes de morrer, escreve suas últimas
palavras na cama do hospital de Lisboa.

 Último grito alucinado. Manifesto Catarro:
‘Kareta’, ‘Liberação’, ‘Cahiers du Cinema’ e
etc – acabaram o velho jornalismo – o foto
jornalismo – novela jornalística – tudo que
começou em 1900 e desaparece em 1981. Aí
vai, caro Tarzo, uma reportagem nova sobre
minha pneumonia, tuberkulose e Kanzer. Mas
Kanzer não mata. Kareta, com Raul Cortez
na capa é genial, e devemos seguir por
aí....Publique meu diagnóstico, Feliz! Glauber

Um pouco de Glauber

Inconformado com a maneira como,
segundo ele, a prefeita Amiga Ju está
tratando os vereadores, o ex-presidente da
Câmara Municipal de Candeias, Jorge Luiz
Tavares Bordoni, o Bom Jorge, usou a
Tribuna na sessão do último dia 11 de
outubro, para  mostrar a sua insatisfação com
o Poder Executivo.

O que se comenta nos bastidores políticos
é que a prefeita Amiga Ju não está
cumprindo os compromissos assumidos com
as lideranças políticas durante a campanha
eleitoral, que a levou ao comando da
administração municipal, gerando muita
cobrança por parte dessas lideranças, que
procuram os vereadores para resolver os
seus problemas, daí a insatisfação do
Vereador.

Bom Jorge disse estranhar o
comportamento da prefeita, já que a mesma
foi vereadora e conhece as cobranças que
os vereadores recebem dos eleitores. O edil
afirma que a insatisfação é geral entre os
vereadores, que  inclusive, não estão sendo

convidados para participarem de eventos
junto com a prefeita. Conversamos com
outros vereadores e eles, sem querer se
identificar, dizem que realmente estão
estranhando o comportamento da prefeita.

O vereador Bom Jorge diz estar
insatisfeito com o Executivo

“Soltou o verbo”

O jovem estudante de Informática Diego
Maia, filho da nossa querida ex-prefeita Maria
Maia, ao lado dos amigos  DJ Júnior, Michael
Jacson, Devison Pita e Jean Macedo, acaba de
criar uma página na Internet onde o visitante
pode encontrar as novidades sobre o que está
rolando nos bastidores das baladas. O Site
www.seliga.net é de fácil acesso e traz
informações sobre o que está acontecendo no
mundo da cultura e do entretenimento. Faça uma
visita e confira.

Está no ar

A frase correta da matéria “Proquigel doa
Fogões para famílias carentes” publicada na
edição passada do jornal O Candeeiro é: ...uma
das comunidades mais pobres de Candeias.

Quem também andou soltando o verbo foi a
ex-prefeita Maria Maia, que em entrevista ao

jornal Folha do
R e c ô n c a v o
disse que “os
recursos da
Prefeitura estão
s e n d o
dilapidados pela
c o r r u p ç ã o ” .
Segundo Maria
Maia, a
Prefeitura já
arrecadou 80
milhões de reais,
e questiona o
que já foi feito

até agora no município.
De acordo com a ex-prefeita, “a atual

administração vem atuando na mesma linha da
anterior, nomeando pessoas de outros
municípios e terceirizando os serviços com
contratos astronômicos, em detrimento da mão
de obra local. Até o público para a realização de
eventos oficiais está sendo terceirizado”, disse.

A ex-prefeita falou na entrevista que está
fazendo o seu papel, “mostrando ao povo de
Candeias que os recursos da prefeitura estão
sendo dilapidados pela corrupção nos quase
últimos 9 anos, por obras e serviços não
realizados, licitações dirigidas e fraudulentas,
concursos viciados, nepotismo e contas
rejeitadas”, denunciou Maria Maia.

“Soltou o verbo II”
Causou

uma grande
repercussão
nos meios
políticos de
Candeias, a
atitude do
ex-vereador
Jair Cardoso
(PDT), que mesmo sem mandato, tomou a
iniciativa de proporcionar à gurizada do bairro
do Malembá de Baixo momentos de alegria, ao
distribuir, na véspera do Dia da Criança, dezenas
de brinquedos para comemorar a data.

Acompanhado dos empresários Edmilson
Rodrigues (New Look) e Gerogem Moreira (GM
Contábil), Jair Cardoso, ao lado de lideranças
do bairro, fez a festa com a meninada. Foram
momentos de muita alegria e satisfação. Os pais
das crianças compareceram ao evento para
parabenizar o ex-vereador pela iniciativa.

Em tempo: Jair Cardoso está avaliando entre
os amigos e correligionários a possibilidade de
ser candidato a deputado. Os entendimentos
estão adiantados e as lideranças que defendem
a candidatura de Jair acham que deve existir em
Candeias uma grande união para que possam
apresentar um candidato a deputado estadual e
outro para deputado federal. O que se espera é
que as duas candidaturas sejam do município.

Repercussão positiva

Parece que esta será a palavra chave das
oposições em Candeias para disputarem o pleito
no ano que vem. Ao contrário de eleições
anteriores, quando cada liderança se achava no
direito de ser candidato a deputado ou trazer
uma candidatura de fora, hoje o que se vê é o
diálogo entre os prováveis candidatos na busca
do bom senso para que a cidade tenha apenas
candidaturas capazes de fazer frente aos
candidatos da situação.

Temos observado que políticos de vários
partidos que não fazem parte do governo atual,
estão buscando o entendimento para mostrar à
população que o que interessa é defender os
interesses de Candeias e não apenas os seus
próprios interesses. Acreditamos que se todas
as lideranças políticas da oposição de Candeias
se unirem, podemos sim, fazer um deputado,
afinal de contas o município tem mais de 50 mil
eleitores. Bom sinal!

Consciência

Na entrevista que deu a Folha do
Recôncavo, a ex-prefeita Maria Maia demonstrou
bom senso ao afirmar que, “estamos abertos ao
entendimento com todos os grupos de
oposição, união e a preferência do povo são as
palavras chaves”, disse.

É claro que a ex-prefeita Maria Maia, com a
experiência que tem, sabe que para ganhar as
eleições é necessário a união de todos os
grupos de oposição. Tomara que isso aconteça.
É o que a população espera.

Bom Senso
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Prefeitura de Mata de
São João lança Boletim

Informativo
Objetivando mostrar à

população do município as
realizações da sua
administração, o prefeito João
Gualberto, de Mata de São
João, que sabe da importância
da divulgação do seu trabalho,
lançou através da Secretaria de
Cultura e Turismo, no mês
passado, o jornal A Cidade.

Nesta primeira edição, o
Boletim da Prefeitura informa
que 3.400 postos de trabalho
foram criados no município em
virtude dos novos
empreendimentos hoteleiros e
residenciais. Diz também que o
Hospital Geral da cidade
aumentou a capacidade de
atendimento com a contratação
de mais médicos e enfermeiros.
O jornal diz ainda, em sua
primeira página, que o Pólo
Industrial de Mata de São João
saiu do papel com as obras de
instalação da fábrica da Mega

Tetra e que a Prefeitura firmou
parceria com a UNEB visando o
desenvolvimento de ações na
área de educação que vão
garantir maior capacitação dos
professores e maior qualidade
do ensino.

Em síntese, o órgão oficial
de divulgação da Prefeitura de
Mata de São João, faz uma
retrospectiva dos nove
primeiros meses da
administração de João
Gualberto, mostrando como a
cidade foi encontrada e como
está sendo administrada nesse
novo governo. Uma surpresa foi
a publicação de um artigo
assinado pelo vereador de
Salvador João Carlos Bacelar,
que por sinal está muito bom.

No mais, é isso aí. Como
diziam os antigos: “a
propaganda é a alma do
negócio”. Podemos
acrescentar: e dá política.

Vereadores de Mata de São João buscam
a integração do município na RMS

Os vereadores de Mata de
São João e de São Sebastião do
Passé, liderados pelos
presidentes das duas Câmaras
Municipais, Benedito Vieira e
Jansem Mesquita,
respectivamente, foram
recebidos no mês passado pelo
presidente da Assembléia
Legislativa da Bahia, deputado
Clóvis Ferraz, quando foi
discutida com alguns
parlamentares baianos, a
inclusão dos dois municípios
na área da região metropolitana
de Salvador.

Estiveram prestigiando a
audiência com o presidente
Clóvis Ferraz, os deputados
Paulo Azi, líder do governo na
Assembléia, e Luciano Simões,

que é o autor do projeto que
determina a inclusão de São
Sebastião do Passé e Mata de
São João na RMS.

Na oportunidade, o
presidente da Câmara de Mata
de São João, vereador Benedito
Vieira, entregou ao presidente
Clóvis Ferraz vários
documentos contendo
informações detalhadas sobre
os aspectos físicos, geográficos
e econômicos do município, que
sonha em ser integrante da
região metropolitana de
Salvador.

Sensibilizado com o pleito
dos vereadores, o deputado
Clóvis Ferraz prometeu se
empenhar junto ao governador
Paulo Souto, mesmo porque o

Projeto tem que ser analisado
pelo Executivo, para que o
mesmo seja aprovado pelo
plenário da Assembléia e
sancionado pelo governo do
Estado.

De acordo com o deputado
Luciano Simões, que
apresentou o projeto na
Assembléia Legislativa, a sua
aprovação  corrige uma injustiça
com os municípios de São
Sebastião do Passé e Mata de
São João. Segundo o
Deputado, os municípios de
Camaçari, São Francisco do
Conde e Candeias, que fazem
parte da RMS, são os que mais
recebem recursos do governo
Federal, enquanto que São
Sebastião e Mata de São João
sofrem a discriminação por não
estarem inclusos nesta área. O
deputado Luciano Simões
acredita que o governador
Paulo Souto se sensibilizará

com a situação dos dois
municípios e ajudará na
aprovação do projeto.

Para o presidente da Câmara
de Mata de São João, Benedito
Vieira, é mais que justo incluir
os dois municípios na RMS.
Segundo ele, tanto Mata
quanto São Sebastião atendem
a todos os requisitos para
pleitearem esse benefício.
Benedito afirma que a Câmara
de Mata de São João não
descansará enquanto o projeto
não for aprovado. “Temos
certeza de que tanto os nobres
deputados quanto o
governador Paulo Souto, vão
proporcionar a todos nós
matenses e sebastianenses a
alegria de vermos os nossos
municípios integrando a Região
Metropolitana de Salvador”,
afirmou Benedito Vieira,
esperançoso de que o projeto
seja aprovado.

O presidente Benedito Vieira, acompanhado de
alguns vereadores, foi pedir apoio ao presidente da

Assembléia Legislativa, deputado Clóvis Ferraz,
para incluir Mata de São João na RMS

Acompanhado do deputado Luciano Simões e de
vários Vereadores, o presidente Benedito Vieira foi ao

Secretário de Segurança Pública pedir ajuda no
combate à violência no município e região

No mundo inteiro,
estudantes, comunicadores,
ativistas de mídia, entidades
e movimentos sociais,
comemoram o dia 18 de
outubro como o Dia
Internacional pela
Democratização da Mídia.
No Brasil, para marcar a data
este ano, várias entidades
estão promovendo a terceira
edição da Semana Nacional
pela Democratização da
Mídia, com atividades
acontecendo em todo o país.

Hoje, a comunicação é
central na vida de todos.
Todo mundo vê televisão,
ouve rádio, lê algum jornal ou
revista – nem que seja na
pendurada na própria banca
de jornal ou na sala de espera
do dentista. Esses veículos
de comunicação influenciam
muito nossos gostos e
opiniões, mas muito pouca
gente sabe como a mídia é
construída, que ela tem lado
e opinião – e mais, que ela
tem dono. Em nosso país,

nove famílias são donas da
maioria das rádios, tevês,
jornais e revistas que
dominam nosso cotidiano.
Essas famílias não estão
preocupadas em informar e
prestar serviços públicos, mas
sim em preservar e aumentar
seus próprios lucros e
interesses.

Profissionais que querem
fazer uma comunicação
diferente são demitidos,
movimentos sociais são
criminalizados.  A Semana
Nacional pela Democratização
da Mídia é uma oportunidade
de problematizar e discutir
estas questões.

 A comunicação não é
exclusividade do dono da tevê,
do rádio ou do jornal, mas é
um direito de todos. Se todos
tiverem voz, se a
comunicação for efetivamente
democratizada e democrática,
a construção de um Brasil
melhor terá dado um passo
importante na busca do
desenvolvimento.

III Semana Nacional pela
Democratização da Comunicação

A mulher do padre (casado)

São muitas as anedotas hilariantes e engraçadas que se
contam em relação a vida amorosa e sexual do padre na literatura
popular brasileira Uma destas narra que um padre, tendo uma
única cama na casa paroquial, era obrigado a dormir junto com a
empregada doméstica. Cientes do fato, algumas beatas foram
fazer fuxico ao Bispo, que de imediato chamou o padre para dar
uma explicação deste absurdo, e o padre tranqüilizou o Bispo
dizendo que tinha uma tábua que o separava da empregada. O
Bispo, depois de uma pausa, perguntou ao padre como ele se
comportaria no momento da tentação, o padre ingenuamente
respondeu que tirava a tábua.

Outra anedota fala que um padre era um severo e rígido
observador do celibato, a tal ponto que castigava até o próprio
gato, trancando-o no quarto no período que o bicho queria afogar
o ganso.

O padre, pobre coitado, se encontra sempre entre a cruz e a
espada: se ele se relaciona bem com moças, é taxado de
mulherengo, se tem amizade com rapazes, é tido como
homossexual. De tal maneira que não tem saída: “se corre o bicho
pega e se fica o bicho come”.

Perante esta dicotomia, como podemos analisar esta figura
enraizada no contexto da cultura popular e que, pelo traje da
batina, se torna uma figura folclórica e hilariante?

Devido a evolução da sociedade, dos avanços tecnológicos
e do relacionamento interpessoal, o padre celibatário, hoje se
tornou uma figura exótica e estranha, a  ponto da perder a própria
identidade e ser apontado como alguém que não está sendo
sinal de castidade e desprendimento de bens materiais. Um
estranho no mundo tecnológico Na década de sessenta, com o
advento do Vat.II e com a revolução dos jovens, surgiram
perspectivas de mudanças profundas na vida do padre de tal
maneira que a sua problemática amorosa, que antes era oprimida
e clandestina se tornou mais espontânea e natural. O padre sendo
homem, e não tendo como esconder e administrar os próprios
sentimentos e emoções não só declara publicamente o seu amor,
mas apresenta-o como sinal dos tempos.

A mulher que trabalhava na catequese e na pastoral é a
primeira pessoa que o padre procura para revelar o seu drama
existencial, a sua carência afetiva e em troca a mulher lhe oferece
não só o ombro amigo mas o seu carinho, a sua dedicação, enfim
a sua vida. A abertura do Vat.II e os avanços tecnológicos
colocaram o celibato em cheque de tal maneira que, nestes últimos
cinqüenta anos, mais de 100.000 mil padres foram proibidos de
exercer o ministério sacerdotal porque optaram pelo matrimônio,
devido à lei do celibato.

A essa altura dos acontecimentos poderíamos nos questionar:
os padres que tiveram uma formação específica no seminário
para exercer o sacerdócio celibatário, teriam condição de
compartilhar com uma mulher uma vida amorosa, matrimonial e
profissional sem criar traumas para a companheira? Eis a questão!
Depois de 50 anos de experiência matrimonial dos padres casados,
eis algumas reflexões:

- Muitos padres encontraram bastantes dificuldades porque
não receberam uma formação específica para ser bons maridos e
ter uma vida amorosa com a companheira.

- Alguns chegaram ao casamento através de uma
clandestinidade amorosa, devido ao celibato.

- Outros tomaram decisões de se casarem num momento de
crise mal resolvida.

- Outros passaram por momentos de grandes dificuldades
econômicas.

- Outros tiveram uma capacidade de adaptação fora do
comum, alimentada de grande amor e tendo ao lado uma grande
e amável companheira. Ao lado de um grande homem tem sempre
uma grande mulher.

- Enfim, muitos tiveram dificuldades, passaram por muitas
crises, mas as superaram porque ao seu lado estava sempre uma
mulher amorosa, atenta para entender a vida complexa de um
padre, sua sensibilidade, sua alma e sua vocação sacerdotal
sempre atenta àquilo que acontece na sua vida , da esposa , da
Igreja e do mundo.

Este tema será debatido no encontro Nacional dos padres
casados que ocorrerá de 11 a 18 d janeiro de 2006 no Centro de
Treinamento de Itapoã, Salvador, Bahia, dedicando às
maravilhosas mulheres dos padres casados alguns versos da
Divina Comédia de Dante Alighieri, que escreveu para sua amada
Beatriz:

“Pequena fagulha tem dentro grande chama:
A tua serena natureza deveria exultar com nova alegria,
Quando, de ela própria, alguém sofre sede”.

*Ernesto Botazzi é professor de Teologia da Ucsal

*Ernesto Botazzi

O vereador Carlos Alberto
Bispo, ou simplesmente Nem
do Caípe, como é tratado por
seus amigos e correligionários,
do vizinho município de São
Francisco do Conde, resolveu
atender aos apelos de seus
eleitores e será mesmo
candidato a deputado estadual.
A notícia explodiu como uma
bomba nos meios políticos da
região, já que Nem do Caípe
desfruta de imenso prestígio
junto às comunidades dos
municípios que circundam São
Francisco.

Ligado ao vice-prefeito
Dario Rego, de quem é amigo
político e pessoal, Nem afirma
que foi o próprio vice-prefeito
quem o incentivou a efetivar a
candidatura, que sem dúvida,
será mais uma opção para os
eleitores da região
metropolitana e recôncavo.

Nem do Caípe está
cumprindo o seu quarto
mandato na Câmara Municipal
de São Francisco do Conde,
onde tem se destacado por
defender intransigentemente,
os interesses das comunidades
mais carentes do município,
principalmente dos moradores
do importante distrito de Caípe,
sua terra natal.

A candidatura de Nem do
Caípe está sendo abraçada por
importantes lideranças de São

Francisco do Conde e de
outros municípios da região. De
acordo com assessores de Nem,
desde as eleições de 2002
vários líderes políticos da RMS
e recôncavo queriam que o
jovem vereador sanfranciscano
fosse candidato a deputado
estadual.

O próprio Nem afirma
acreditar que tem dado a sua
contribuição na política local e
que agora é importante o
município ter um candidato a
deputado, filho da terra, para
defender na Assembléia
Legislativa do Estado, os
interesses de São Francisco do
Conde e região, acabando com
o famoso deputado "copa do
Mundo", aquele que só
aparece no município de quatro
em quatro anos.

Nem de Caípe será candidato
a deputado estadual

 Nem do Caípe quer, agora,
ser deputado estadual

Na sua edição de maio, o jornal o Candeeiro chamou a atenção
para o perigo a que motoristas e pedestres estão sujeitos ao
trafegarem pela BA 522, próximo ao povoado da Caroba, nas
imediações do pólo de fertilizantes. É que naquela área várias
carretas são estacionadas no acostamento da estrada, nos dois
sentidos, o que poderá causar um grande acidente, já que o tráfego
é intenso na rodovia.

O fato, noticiado pelo Candeeiro, chamou a atenção das
autoridades que tentam uma solução para o problema. No último
dia 20 de setembro, a direção da Sudic convocou uma reunião com
os representantes das empresas localizadas na área, quando foram
discutidas algumas sugestões para resolver a questão.

O problema é que a superintendência do CIA apresentou uma
proposta que não agradou aos empresários do setor. De acordo
com uma fonte, que não quis se identificar, a proposta da Sudic
seria a utilização de uma área próxima à fábrica de colchões Plumatex,
onde as empresas se responsabilizariam pela construção de um
pátio para estacionamento. Essa mesma fonte informou que a obra
custaria em torno de um milhão de reais, que seria rateado entre as
empresas instaladas naquela área, o que está inviabilizando a sua
realização.

O perigo continua

A nossa diretora de
jornalismo Sophia Mídian
Bagues dos Santos (foto)
está transformando em

Ela merece!

realidade um grande sonho
do seu pai. Com apenas 22
anos de idade, Sophia estará
colando grau no próximo dia
5 de novembro no curso de
jornalismo da Universidade
Estadual do Sudoeste-
UESB.

A jovem jornalista, que já
vem exercendo a profissão
desde que entrou para a
Universidade, diz que
desempenhará a sua função
com ética, responsabilidade
e compromisso com a
verdade, o que todo jornalista
deve fazer.
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CONFECÇÕES - CAMA, MESA E BANHO - CALÇADOS, ETC.

Praça Dr. Gualberto, s/n – Candeias-Bahia Fone: (71) 3601-0959

Tecidos e Calçados
Os melhores preços da cidade em: Especializada em pisos, revestimentos, louças sanitárias, tubos,

conexões e materiais elétricos.  ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES.
                  Visite nosso show Room na matriz

Rua Rio de Janeiro, 16 – Pitanga – Fone 3601-1377
Filial: Rua 2 de Fevereiro,41 – Centro – Fone 3601-3118 – Candeias-Bahia

Geral

NANDO’S SAT &
NANDO‘S VIDROS SAT

Fabricamos e automatizamos
Portões Búzios

Representante de
Antenas Parabólicas,
Box para Banheiro,

Esquadria de Alumínio,
Circuito Fechado para
TV, Interfone e Portão

Eletrônico
Rua do Passé, 77
Centro  Largo do

Triângulo, 19 – Candeias-
BahiaFones: (71) 3601-2424

 3605-3517 / 99321993

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Medicina do Trabalho - Cirurgia Pediátrica - Emergência
Geral – Urologia - Clínica Geral – Anestesiologia – Neurologia – Radiologia –
Ultrasonografia – Angiologia - Endoscopia Digestiva Alta – Mastologia – Dermatologia –
Oftalmologia – Proctologia – Otorrinolaringologia - Laboratório de Análises Clínicas -
Cirurgia Geral – Pediatria - Ginecologia / Obstetrícia – Cardiologia – Gastroenterologia -
Ortopedia / traumatologia - Fisioterapia / RPG - Fonoaudiologia

CONVÊNIOS: Alcan – Amil – Asclama – Astape - Cartão Mastercard - Cartão Visa
– Cassi – Coelba – Funcef – Gama - Golden Cross – Greman - Inter plus – Marítima -
Medial Saúde – Mediservice – Metalbasa – Norclinicas – Petrobras – Promedica -
Promédica Supletiva - Saúde Bradesco – Sesef – Sulamérica – Unibanco - Vale do Rio
Doce

FAC abre
inscrições para

o Processo
Seletivo de

2006.1

Nos causaram muita
satisfação e alegria as
manifestações de apoio
recebidas por nosso jornal
por termos chamado a
atenção da importância de se
salvar a encantadora lagoa da
CCC. Foram mais de
cinqüenta e-mails enviados
por pessoas das mais
variadas camadas sociais,
todos expressando
solidariedade à causa.

Além dos inúmeros e-
mails, muitos telefonemas
foram dados para a nossa
redação, procurando saber de
que maneira as pessoas
poderiam colaborar para
tornar a área onde se
encontra a lagoa da CCC,
num parque ecológico, com
área de lazer, uma das
grandes carências do nosso
município.

A importância de salvar a
lagoa da CCC chegou à
Assembléia Legislativa, mais
precisamente ao gabinete do
deputado Júnior Magalhães.
O deputado, que é filho de

Candeias, participou ao lado
da prefeita Amiga Ju e dos
secretários Luciano Bordoni
(Indústria, Comércio e
Turismo) e Ivan Palma
(Planejamento), de uma
reunião com os
representantes da CCC para
tratar do assunto.

De acordo com o
secretário Ivan Palma, já
existe um projeto para
revitalizar toda a área da
lagoa, transformando-a num
parque metropolitano.
Segundo Palma, a execução
desse projeto depende de
entendimentos com os
proprietários da CCC, já que
a área onde está localizada a
lagoa pertence à empresa.

Irresponsabilidade
A nossa reportagem

conversou com o gerente da
CCC em Candeias, Silvio
Almeida. Ele informou que a
cada dia a situação da lagoa
se deteriora, graças à
irresponsabilidade de alguns
setores da sociedade. Sílvio
diz que pessoas

inescrupulosas estão jogando
restos de animais abatidos
(ossos, vísceras etc.) às
margens da lagoa e que
devido à inclinação do terreno
esses detritos vão cair na
água, causando o aumento da
poluição no local. O caso já
foi denunciado às autoridades
sanitárias do município, mas
até agora nada foi feito e o
crime continua.

 A secretária de saúde do
município, Lindinalva Freitas,
disse que o fato foi
comunicado à promotoria
pública e que a Secretaria
espera que medidas enérgicas
sejam tomadas para punir os
responsáveis e resolver o
problema, que é muito grave e
que precisa urgentemente ser
solucionado.

Sílvio disse também que
esgotos domésticos estão
sendo despejados dentro da
lagoa. Para ele, a situação se
agravou depois que a
Prefeitura realizou a drenagem
de canais próximo ao local,
aumentando a poluição.A lagoa da CCC tem que ser salva, este será um dos movimentos liderados pelo O Candeeiro

Temos que salvar a lagoa

A Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias (FAC) estará abrindo, no próximo
dia 07 de Novembro, as inscrições para o Processo Seletivo de 2006.1, que irão até o dia 30.

Os cursos oferecidos são:
Administração Geral

Pedagogia

Sistema de Informações Gerenciais

Gestão Empreendedora

iescfac@uol.com.brFones: (71) 3602-9257
3602-9257 / 3602-1021

B               BA 522 – Km 08
Fazenda Caroba -Candeias-Bahia
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LOJÃO DA INDÚSTRIA

Trabalhamos com eletrodos, ferramentas
anti-faísca e aluguéis de Máquinas

E-mail: Lojaodaindustria@uol.com.br

Fones: (71) 3605 - 4904 / 7635
Rod. BA 522 – Km 09 – Candeias-Bahia

Seguindo à risca o seu
slogan de campanha, a prefeita
de Madre de Deus, Eranita de
Brito (Nita) vem fazendo,
nesses primeiros nove meses de
governo, uma administração
voltada para cuidar das
pessoas. É assim que estão
sendo conduzidos os destinos
dos mais de 15 mil habitantes
dessa maravilhosa cidade-ilha.

Preocupada em valorizar o
ser humano, principal meta do
seu governo, a prefeita Nita
está dando atenção especial aos
setores de saúde e educação,
segundo ela, as duas molas-

mestras para se fazer uma
grande administração.

Nesse sentido, a Prefeitura
está qualificando o funcionário
público municipal, valorizando
o seu trabalho, com salários
dignos e justos, sendo hoje um
dos melhores da Bahia, bem
acima do piso nacional, já que o
menor salário pago pelo
município é de R$ 354,00
(trezentos e cinqüenta e quatro
reais) e, religiosamente, em dia.

Saúde para todos – O
trabalho desenvolvido pela
Secretaria de Saúde do
Município, com o programa

"Cuidar das Pessoas": esse é o
lema da administração de Nita

Saúde Plena, do Projeto Saúde
Bahia de Certificação do
programa da Saúde da Família,
lhe proporcionou o conceito A,
avaliado pela Secretaria de
Saúde do Estado, credenciando
Madre de Deus a receber uma
missão com uma Delegação de
Médicos cubanos, que vieram
ao município conhecer o que
está sendo feito para melhorar
o atendimento da população.

A coordenadora da Direção
Nacional de Estomalogia do
Ministério da Saúde Pública de
Cuba, doutora Maritza Sosa
Rosalis, que comandou a
missão cubana na Bahia, foi
recebida pela prefeita Eranita de
Brito e pela secretária municipal
de Saúde, Jácea Santiago.
Depois de visitar as unidades
de saúde do município, a Dra.
Maritza Rosális comentou: “As
autoridades e os funcionários
municipais estão de parabéns
pelos serviços prestados”.

Educação de Qualidade – O
setor educacional do município
está sendo cuidado com muito
carinho pela prefeita Eranita de
Brito. Além da qualificação dos
professores, da valorização dos
servidores da educação, a
Prefeitura contratou psicólogos
para dar assistência aos alunos
da rede pública municipal. Toda
escola de Madre de Deus, tem
hoje, um psicólogo para dar
orientação aos estudantes.

Visando incentivar o jovem
a gostar de ler, a Prefeitura criou
o projeto Planeta Leitura, onde
o aluno recebe um Kit contendo
obras literárias do escritor
Ziraldo, que visitou o projeto no
último dia 21. “Estamos
buscando proporcionar aos
nossos estudantes um ensino
de qualidade, onde ele possa
começar a base da sua formação
com a certeza de que terá êxito

no futuro”, diz empolgada, a
prefeita Nita.

Moradia com Dignidade –
Um dos sonhos da prefeita
Nita e dos moradores do bairro
Quitéria começa a se tornar
realidade. Foram iniciadas as
obras para a construção do
Conjunto Habitacional Maria
Quitéria, que beneficiará
várias famílias que moram no

bairro. O projeto visa
proporcionar aos moradores da
Quitéria, uma moradia de
qualidade, dando dignidade a
essas pessoas que merecem ter
bem estar.

Incentivo ao Comércio –
Outro ponto que está tendo a
atenção da prefeita Nita é o
comércio local. Para incentivar o
seu incremento, a Prefeitura está

comprando tudo que o
município necessita nas lojas
da cidade. Apenas algum
material que o comércio de
Madre de Deus não
disponibilize, está sendo
adquirido fora do município.
Isso, segundo o secretário de
governo da prefeitura, Alberto
Argolo, tem revitalizado a
economia local e ajudado as
empresas do setor.

A prefeita Eranita de Brito
diz que a sua administração
está recebendo o apoio do
deputado federal José Carlos
Araújo, do senador Antônio
Carlos Magalhães e,
principalmente do governador
Paulo Souto, que têm olhado
para o município com muito
carinho. A boa relação entre o
governo do Estado e a
Prefeitura tem trazido muitos
benefícios para a população.

O deputado federal José Carlos Araújo está sempre
presente nos eventos importantes de Madre de Deus

A prefeita Nita recebeu, como muita satisfação, a visita do escritor e cartunista Ziraldo

Moradores receberam casas populares da PrefeituraPrefeita participa, ao lado de auxiliares, de solenidade

O escritor Ruy
Espinheira Filho resolveu
mostrar uma nova faceta
do seu trabalho: acaba de

lançar o Romance do Sapo
Seco, uma história de

assombros. Com ilustração
da capa do cartunista

Valtério, o livro foi
“lançado” - sem

autógrafos - na semana
passada no bar do Edinho,

no Ceasa do Rio
Vermelho.

Ruy de Cordel

Para comemorar o dia das
crianças, o ex-vereador Jair
Cardoso, que saiu do PT e
ingressou no PDT, se juntou
aos companheiros Georgem
Moreira e Edmilson Rodrigues,
e ao lado de lideranças do
bairro, visitou no último dia 11
de outubro, véspera do Dia da
Criança, o Malembá de Baixo,
onde distribuiu dezenas de
brinquedos para a gurizada.

A iniciativa de Jair Cardoso
causou uma grande satisfação
entre os moradores de um dos
bairros mais abandonados pelo
Poder Público Municipal de
Candeias. No Malembá de
Baixo não tem pavimentação, o
esgoto corre a céu aberto e os

moradores afirmam que não têm
a quem apelar, já que a atual

Crianças do Malembá de Baixo
ganham presentes no seu dia

administração parece não se
preocupar com a situação.

O ex-vereador Jair Cardoso foi ao Malembá de Baixo
distribuir brinquedos para as crianças do bairro

 Ruy e Valtério

Numa cerimônia
bastante concorrida, o casal
Alberto Argolo e Roserrita
Souza, oficializaram a união
conjugal no último dia 29 de
outubro, às 10 horas da
manhã, na Igreja Matriz de
Nossa |Senhora das
Candeias. Depois de 15
anos de convivência, da
qual nasceu Marco Antônio
Argolo (7 anos), os
professores Argolo e Rose
resolveram receber as
bênçãos da Igreja Católica e

Casamento de Argolo

o oficialização da união civil.
O noivo nasceu em

Itapitanga, no sul do estado,
mas vive em Candeias desde o
início dos anos 80, é professor
e hoje ocupa o cargo de
Secretário de Governo da
Prefeitura de Madre de Deus.
A noiva é professora de
Inglês, nasceu em Candeias e
faz Administração de
Empresas, na FAC.

Os padrinhos são: Marcus
Vinícius e Arlete Argolo;
Ronaldo e Conceição
Rodrigues.
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Cerca de 250 pessoas
fizeram uma caminhada de
quase 1 km, em um trecho
remanescente da Mata
Atlântica, para serem
recompensados com uma visão
privilegiada. O museu
Wanderley de Araújo Pinho é
uma casa-grande construída no
século XVIII, às margens da
Baía de Todos os Santos, nas
terras do Engenho Freguesia,
um dos mais produtivos do
Brasil durante o ciclo da cana-
de-açúcar. É uma das mais
representativas construções do
acervo histórico da Bahia, de
inestimável valor cultural, que
se encontra fechado à visitação
pública, em virtude das suas
atuais condições físicas. Na
última sexta-feira (14), o museu
recebeu um grande “abraço”
para chamar a atenção pela
necessidade de sua
revitalização.

Esse foi o ponto alto da I
Caminhada Ecológica Museu
Wanderley de Araújo Pinho,
que contou com a participação
de estudantes, professores, do
grupo de escoteiros,
profissionais liberais,
funcionários do Instituto do
Patrimônio Artístico Cultural
(Ipac) e do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), membros do
Conselho Municipal de
Turismo de Candeias e da
Associação dos Amigos de

importante para a preservação
ambiental da região e incentivo
à geração de renda para a
população local”, disse.

Restaurar para preservar
Apesar de sua exuberância

exterior, o casarão, que já foi
residência do Conde de Passé e
do Barão de Cotegipe, está
muito degradado internamente.
O piso e o telhado,
principalmente, necessitam de
intervenções urgentes.
“Quando chove, não consigo
dormir de preocupação”, conta
a diretora do museu Maria de
Fátima Santos.

A museóloga informa que o
acervo, composto por
mobiliário, imaginária,
paramentos, indumentária,
pinturas, cerâmicas e tecnologia
rural e industrial - está guardado
na sede do Ipac porque o museu
não tem condições de
conservação. Algumas peças

dezenas de construções
coloniais dos tempos áureos
do ciclo da cana de açúcar, que
possuem grande valor
histórico e podem vir a ser
pontos turísticos”, disse.
Nobre lembra que o
Wanderley Pinho, por
exemplo, possui um píer que,
se reformado, poderia receber
embarcações turísticas com a
maior facilidade.

 O museu
Construído no século

XVIII, o conjunto
arquitetônico do Museu
Wanderley de Araújo Pinho é
formado por Casa-Grande de
engenho, Capela e Casa de
Fábrica, (ver descrição). Foi
tombado pelo IPHAN em 14 de
setembro de 1944 e
transformado em museu em
1971.

Onde fica:
Localizado na enseada de

Aratu, no distrito de Caboto,
município de Candeias, o
Museu Wanderley de Araújo
Pinho fica a 65 km de Salvador,
com acesso asfaltado. O
trajeto pode ser feito em cerca
de 50 minutos.

O engenho
O Museu do Recôncavo

está sediado nas terras do
Engenho Freguesia ou da
Fábrica, que aparece também
nos mapas mais antigos com
o nome de Novo Caboto ou
Matoim. Com uma área de
aproximadamente 100
hectares, o engenho tem seu
primeiro registro histórico em
1560 quando a sesmaria foi
concedida a Sebastião
Álvares, já que aquela região
era considerada segura para a
fixação do homem branco.

Em 1584, Sebastião
Álvares teria cedido, doado ou
vendido suas terras ao filho
Sebastião de Faria, a quem se
atribui a responsabilidade pela
construção do engenho, que
se manteve na posse da mesma
família por quatro gerações,
até por volta de 1690.

Durante a invasão
holandesa à Bahia, em 1624, o
engenho e a capela foram
atacados, saqueados e
incendiados. Em 1848, o Barão
e, mais tarde, Conde de Passé
adquiriu o Freguesia, e
pensava em fazer daquele, o
maior, mais rico e
movimentado dos seus
solares. Esta fase durou até a
morte de sua filha, a Baronesa
de Cotegipe, em 1862.

A época difícil do
Freguesia se deu a partir de
1886, quando era administrado
por João Ferreira de Araújo
Pinho, com a campanha

abolicionista, que atingia em
especial os engenhos mais
próximos da cidade. O engenho
não resistiu ao regime de
trabalhadores assalariados e
moeu sua última safra em 1898-
1899, quando passou à classe
de fazenda fornecedora de cana.
A denominação de Engenho
passou a ser somente um título.

Em 1968 foi adquirido pelo
Governo do Estado da Bahia
para a instalação do Museu
Wanderley de Araújo Pinho, em
homenagem ao escritor e
historiador, em 1971.

Descrição:
Casa-grande de engenho:
De elevado valor

monumental a Casa-Grande tem
uma capela anexa de grande
porte - é a única com esta
característica no Brasil. Possui
4 pavimentos, 55 cômodos, dois
pátios internos, sete portas e 35
janelas, distribuídos em 1,14 mil
metros quadrados. É construída
em paredes de alvenaria mista
de pedra e tijolo, que suportam
as tesouras do telhado.

Desenvolvida em torno de
um pátio retangular, o imóvel
possui três níveis: no primeiro
há um porão: no segundo,
saguão, ladeados por grandes
salões com janelas
conversadeiras e onde havia,
até o final do século passado,
sete quartos de hóspedes. O
terceiro pavimento tem janelas
tipo tribuna, salões, capela,
quartos e cozinha. A residência
é coberta por telhado de oito
águas com terminações tipo
beira-saveira. O pátio
corresponde ao terceiro nível,
sendo contornados em três
lados por uma galeria de arcos
plenos apoiados em colunas
toscanas.

A Capela
Não se sabe ao certo a

época de fundação da Capela
Nossa Senhora da Freguesia. A
julgar pelo seu estilo, o
historiador que dá nome ao
museu, Wanderley de Araújo
Pinho, sustenta que foi “no
terceiro quartel do século
XVIII”. Ela se distingue pela sua
arquitetura, a singularidade de
sua conjugação com o sobrado,
que tem parte encravada no
corpo da casa. Esse tipo de
construção religiosa particular
nos engenhos é raríssima, um
dos únicos do Brasil.

Na sacristia há um pequeno
lavabo que desperta grande
interesse dos historiadores por
ser construído de pedra. A
capela tem pintura no forro,
alusiva à Santíssima Trindade,
coberta com tinta branca. A
sinaleira, colocada no patamar
de entrada com o sino ao
alcance das mãos indica que ele
não era utilizado apenas para o
serviço religioso, mas também
para marcar as horas do trabalho
escravo e os acontecimentos,
como alarmes, festas, mortes, e
até mesmo vitórias políticas e
nas lutas da independência.

Atividade turística será

impulsionada em Candeias

A atividade turística
será impulsionada em Candeias.
Para isso, a prefeitura assinou
convênio de cooperação
técnica com a Bahiatursa,
visando dotar o município de
infra-estrutura adequada para
receber turistas e aprimorar a
prestação de serviços. Esta foi
mais uma conquista
intermediada pelo deputado
estadual Júnior Magalhães,
que esteve presente na
solenidade de assinatura do
acordo, na União dos
Municípios da Bahia (UPB), no
Centro Administrativo, e que
contou com a presença do
governador Paulo Souto; do
secretário da Cultura e Turismo,
Paulo Gaudenzi, e do presidente
da Bahiatursa, Cláudio
Taboada.

O convênio visa dar
suporte permanente para os
municípios estruturarem planos
de desenvolvimento turístico e
se habilitarem para receber
investimentos do setor
privado. A intenção é que todos
os municípios contemplados
criem um plano diretor turístico
e os que já dispõem de um que
o atualizem. Esse instrumento

permite que as prefeituras
possam desenvolver estudos e
ações de qualificação e de
implantação de infra-estrutura
para o receptivo turístico.

O governo estadual
pretende intensificar a
avaliação dos equipamentos e
serviços turísticos em cada um
dos municípios e credenciar
todas as empresas do setor. O
credenciamento será
fundamental para um melhor
conhecimento da realidade do
turismo e definir políticas mais
eficientes para o setor no
estado. A partir das carências
identificadas, a Bahiatursa
promoverá cursos para
treinamento de mão-de-obra,
promoverá ações para
envolvimento de estudantes em
ações de conscientização
política e implantará postos de
informações. A Bahiatursa
também dará apoio institucional
para as prefeituras se integrarem
a programas nacionais de
fomento à atividade,
desenvolvidos pelo Ministério
do Turismo e para que elas
possam se credenciar a
programas de financiamento de
organismos internacionais.

Um abraço pela revitalização
do Museu Wanderley de Araújo Pinho

Caboto, Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros. “Eu moro há 30
anos em Candeias e não
conhecia esta maravilha.
Gostaria de ver este museu
funcionando”, disse a
funcionária pública, Maria do
Carmo Oliveira, uma das mais
animadas da caminhada.

“Este é o primeiro passo de
um novo movimento que visa a
restauração do casarão e sua
transformação em um
importante ponto para o
desenvolvimento do turismo
histórico no estado, com ênfase
na preservação ambiental do
seu entorno e responsabilidade
social para com a comunidade
local”, disse o secretário de
Indústria, Comércio e Turismo
de Candeias, Luciano Bordoni.
Para o organizador do evento,
esta é uma grande oportunidade
de chamar a atenção das
autoridades, da opinião pública
e da iniciativa privada para a
necessidade urgente da
restauração e revitalização das
atividades do Museu do
Recôncavo, como também é
conhecido. “O
desenvolvimento do potencial
turístico da trilha será

estão sendo restauradas. A
manutenção de todo o casarão,
mais seu entorno, é feita por
apenas dois funcionários do
Ipac. A última intervenção em
seu patrimônio físico, com
restauração do telhado da
fábrica e pintura geral, foi feita
há 27 anos.

“Nossa proposta é restaurar
e revitalizar o Wanderley Pinho
para mantê-lo preservado em
suas características originais”,
disse a diretora. Em junho, a
instituição recebeu um apoio da
Petrobrás, na ordem de R$500
mil, que, segundo a museóloga,
será utilizado, no primeiro
semestre de 2006, para os
serviços mais urgentes de
estabilização, descupinização e
recuperação de telhados e
pisos. “Para que o museu fique
em condições de receber
visitantes, é necessária uma
grande reforma, algo em torno
de R$3 milhões”, estima.

O diretor de Turismo de
Candeias, Ricardo Nobre, chama
a atenção para o potencial de
desenvolvimento do turismo
histórico que o Recôncavo
baiano possui. “Ao longo da
Baía de Todos os Santos são

*Valmar Hupsel é
jornalista e assessor de
Imprensa da Prefeitura
Municipal de Candeias

*Valmar Hupsel

Centenas de pessoas participaram do “abraço” ao
Museu Vanderley de Araújo Pinho

Os participantes aproveitaram para recolher o lixo da praia

Ao Jornal O Candeeiro
Prezado amigo Eduardo,
Solicito publicar na íntegra, carta-resposta ao artigo publicado

na edição de setembro de 2005, neste conceituado jornal, de autoria
do estudante de turismo Crisângelo Cerqueira.

Prezado Crisângelo,
Em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo e agradecer a

iniciativa do artigo publicado no mês de outubro de 2005 no jornal
O Candeeiro. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para
relatar o que tem sido feito pelo turismo de Candeias já que faz
parte da nossa pasta e foi uma das preocupações manifestadas
no seu texto, que creio ter sido elaborado há alguns meses, quando
ainda não havíamos concretizado nossas proposições para o setor.

Assumimos no início de 2005 a Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo do Município de Candeias e logo tratamos
de fazer o levantamento do potencial turístico e traçar as suas
proposições objetivando seu desenvolvimento. Este plano está à
disposição para que tenha como material de pesquisa.

O Turismo Religioso, como você bem colocou, foi detectado
como nossa prioridade e é o carro chefe em termos de visitação
turística. Neste sentido já realizamos algumas ações como: inclusão
do Município no Circuito Turístico da Bahiatursa assim como no
seu site, o que já provocou visitações de grupos de outros estados
e de outros países também; instalação, em parceria com a
Bahiatursa, do nosso posto de informações turísticas, com seis
jovens selecionadas e em constante treinamento, com iniciação
em inglês e informática e posteriormente, em espanhol, sendo
todas de Candeias e participantes do programa “Meu Primeiro
Emprego”; entrega de barracas padronizadas de artigos religiosos
e requalificação do entorno do Santuário de Nossa Senhora das
Candeias, melhorando significativamente a nossa condição de
recepcionar nossos Romeiros.

No seu penúltimo parágrafo é citada a necessidade de infra-
estrutura de serviços turísticos como os meios de hospedagem.
Esta estrutura é de suma importância para dar apoio aos nossos
visitantes e estamos atuando no sentido de criar políticas de
fomento a implantação desses equipamentos.

Outra ação importante, que atende ao pleito da participação
da comunidade, foi a criação e implementação do COMTURCA –
Conselho de Turismo do Município de Candeias, criado em junho
de 2005, com reuniões itinerantes (cada mês em um distrito)
mensais e extraordinariamente num intervalo de tempo mais curto.
A criação do FUTUR – Fundo de Turismo de Candeias, no mesmo
período. Este Conselho está composto por seis representantes
da comunidade e cinco do poder público municipal. Suas ações
até o momento são: resgate cultural de Candeias e Distritos;
reivindicação da reforma do Museu Wanderley Pinho e Engenho
Freguesia, atendidos pelo IPAC e com recursos já alocados para
a iniciação das obras; criação da trilha de Caboto com programação
específica e acompanhamento do grupo de escoteiros local;
Captação do programa “Na Carona” para gravar em uma de suas
edições, o Município de Candeias (A gravação se dará entre os
dias 7 e 10 de outubro próximos). Existem muitas proposições
definidas no Conselho que aos poucos serão realizadas.

Com relação à qualificação dos técnicos que compõem a equipe
de Turismo da nossa Secretaria, nós temos:

• Diretor de Turismo, Ricardo Nobre, Bacharel em Turismo
pela Factur (1990), com Pós Graduação na Espanha em
Direção Hoteleira;

• Gerente de Turismo, Márcio Lima, Bacharel em Turismo
pela FTC (2004) e pós Graduando na Factur, em
Planejamento Turístico.

Conforme você pode observar nossa equipe, mesmo que
pequena, tem nos seus quadros profissionais qualificados da área
do turismo.

Pretendemos desenvolver o turismo de Candeias e aproveitar
todo o seu potencial, que é muito vasto, para gerar mais empregos,
distribuir melhor a renda (o turismo tem essa característica) e elevar
a auto estima da nossa população através da valorização dos
nossos espaços e da nossa cultura.

Que Nossa Senhora continue iluminando a nós todos para
que efetivamente consigamos fazer tudo que necessitamos para
promover o desenvolvimento do turismo de Candeias.

A você Crisângelo, nossos mais sinceros agradecimentos e
tenha a certeza de poder contar conosco neste desafio.

Atenciosamente,   Luciano Cesar Ribeiro Bordoni
Sec. de Indústria, Comércio e Turismo de Candeias.

Carta do Secretário de Indústria,
Comércio e Turismo de Candeias

A Petrobrás realizará no
próximo dia 18 de dezembro
concurso público nacional
para o preenchimento de 598
vagas - 484 de nível médio e
114 de nível superior. Os
salários variam entre R$ 766,24
a R$ 3.400. As inscrições
podem ser feitas entre 8 e 14
de novembro nas agências
credenciadas dos Correios e
pela internet, no endereço da
Fundação Cesgranrio (http://
www.cesgranrio.org.br). As
inscrições custam R$ 28 para
as vagas de nível médio e R$
42 para as de nível superior.

Concurso
MOVIMENTO VIVA BRASIL

O Movimento Viva Brasil
é a ONG que defendeu o

voto “Não” no referendo. E
mesmo tendo outras

entidades com mais tempo
de existência e estrutura

física e financeira — como
o Viva Rio e o Sou da Paz,
entre outras — foi a ONG

que venceu o referendo
sobre comercialização de

armas de fogo e munição,
por conseguir mostrar à

população que o governo
estava tirando um DIREITO

básico de legítima defesa do
cidadão de bem. E chamou a

atenção da mídia nacional e
internacional sobre o caus

vivido pelo País em termos
de segurança pública.

 O fundador da ONG é o
prof. Bene Barbosa,

estudioso em segurança
pública há 11 anos. O Viva

Brasil foi criado em 2004
para brigar por esse direito.

 Bene Barbosa, 35 anos,
é bacharel em Direito, e

professor numa importante

rede de ensino médio em
São Paulo.

 O presidente do Viva
Brasil está à disposição para

tratar de diversos temas
ligados ao resultado do

referendo, segurança
pública, criminalidade,

armas de fogo X violência,
acidentes com armas de

fogo, porte legal e ilegal de
armas; maioridade penal; o
que muda após a vitória do

“não”, entre outros de
interesse da população;

Curtas



O  Candeeiro Outubro de 2005 - Página 7 Geral

Vendo Casa Com 250 metros de área

3 quartos – 2 salas amplas – Cozinha
montada – Dependências – Banheiros –

Área para Garagem – Bairro de São Félix
– Próximo a Super Mercado, Farmácias,
Clube  da  AABB –  a 15 Km da Praia do

Guaibim em Valença-Bahia

FonFones: (075) 3641-5437 / 8805-5938

Nem

Comércio & Serviço
A partir desta edição, o nosso jornal O

Candeeiro estará disponibilizando esta coluna
para tratar exclusivamente sobre o comércio
de Candeias e região. Os empresários terão
neste espaço a oportunidade de expressar a

sua opinião sobre qualquer assunto
relacionado com o setor. Aqueles que

quiserem participar devem enviar e-mails para
eduvalenca@terra.com.br ou ligar para a
nossa redação através do número 3601-
6298. Faça sua crítica, mande sugestões,
opine, esse espaço é seu. Use e aproveite!

Rabelo Tecidos tem nova direção

A loja de tecidos e
confecções Rabelo
Tecidos, que será
transformada brevemente
em Planeta Tecidos, está
com nova direção. Desde
o último dia 10 de
setembro o jovem casal
Renilson Ferreira e
Patrícia Veloso são os
novos gerentes da empresa
em Candeias.

Mineiros de Montes
Claros, os jovens
empresários que têm
apenas 5 meses de
casados vieram para
Candeias para alavancar
as vendas da loja.
Renilson, com a simpatia
marcante dos mineiros, diz

O jovem casal Renilson e
Patrícia veio para Candeias

incrementar as vendas da
Rabelo Tecidos

que está adorando a Bahia
e que ficou muito feliz em
poder ter vindo trabalhar
em Candeias.

Compra-se garrafa e meia garrafa! Compra-se garrafa e meia garrafa! Compra-se garrafa e meia
garrafa!

Compra-se garrafa e meia garrafa!Era como seu Zezinho apregoava o seu negócio em toda a cidade
Para quem não sabia do que se tratava, era muito curioso.
Para a criançada era a oportunidade de ganhar um dinheirinho, tão difícil àquela época.
Nada se perdia. Fosse ferro, garrafa, pimenta, alumínio, cobre... Tudo era transformado em dinheiro.
A gritaria continuava: compra-se garrafa e meia garrafa! Sempre fazia a alegria da meninada.
Desta vez a alegria não foi tão grande como nas vezes anteriores. E que depois do horário da

escola, antes de se fazer os tão enfadonhos trabalhos de casa, que consistiam em se completar as
atividades que não chegavam ao fim, em virtude de a professora sempre ou chegar atrasada, ou
dedicar o tempo da aula a relatar os problemas que tinha em casa com os seus dez filhos. Era um dos
melhores da sala. Sabia desenhar, gostava de ler.

Sempre que podia ia à casa do tio ler os jornais velhos. Ficou impressionado por saber que o
homem tinha chegado à lua. Achava que era mentira, mas não disse nada.

  Após o almoço, descansava, deixava o sol esfriar um pouco e saía à cata dos seus pequenos
tesouros.

(Nas suas indagações íntimas, Zuza não sabia como era possível uma pessoa ter dez filhos e
ainda ter tempo para ser professora. A sua família já era uma sala de aula, com direito a bater nas
crianças sem correr o risco de algum pai vir reclamar.)

Nesta última semana só foi encontrada uma meia garrafa. A invasão do plástico começou a trazer
alguma dificuldade para se conseguir uma quantidade que fosse suficiente para completar o ingresso
ao cinema, que, com certeza, estava ameaçado.

 O vigia da Leste (Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro) já não permitia que se apanhassem as
rebarbas de ferro nas oficinas. Agora, ele mesmo separava para dar ao filho Nando. O filho tinha
vergonha de vender. Preferia trocar por bola de gude... pião. Contanto que não o vissem conduzindo
o carrinho de mão em direção ao ferro velho, ou melhor, compra tudo.  Era o único que o pai tinha um
emprego fixo.

A concorrência crescia a olhos vistos. Os meninos das outras ruas começaram a invadir os quintais
alheios para procurar as garrafas e meias garrafas guardadas a sete chaves.

- Tem garrafa hoje freguesa?
De dentro da casa D. Jorgina grita em direção ao quintal, onde Zuza brincava com os seus brinquedos

caseiros. Ossos de rabada como se fossem bois.
- Zuza! Ô minino, tá surdo? Num tá veno que o home das garrafa tá na porta perguntando se tem

garrafa?
- Já vou mãe! Já vou!
Saiu devagar, triste, sem esperança de conseguir ganhar pelo menos uma parte do ingresso ao

cinema. Logo esta semana que iria passar um filme de Tarzan. Mesmo assim foi até à porta.
Cumprimentou cabisbaixo o seu Zezinho e perguntou: a como tá a garrafa?

- Seu Zezinho respondeu: 15 centavos.
- E a meia?
- Dez.
Só tinha uma meia garrafa. Como já estava no terceiro ano primário, e sempre estava a vender

alguma coisa, fez os cálculos de cabeça. Cálculos simples.  Para que arranjasse o dinheiro suficiente
para comprar o ingresso ao cinema tenho que conseguir quase 40 garrafas. Era mais de uma garrafa
por dia. Como a dificuldade ia aumentando dia-a-dia, significava que por mais de um mês não iria ao
cinema.

Em um minuto já estava entretido em uma outra brincadeira. Com exceção da escola, a outra
atividade a que estava obrigado era bater bomba até encher o tanque.

Lembrou que de vez em quando o pai dava alguns trocados para completar o ingresso. Sem que
ninguém mandasse, começou a bater bomba para tentar encher o tanque. Àquela hora o tanque
estava vazio. Mesmo assim não desistiu. Após algumas horas, eis que a água começa a sair pelo
ladrão. Satisfeito, correu para dizer à mãe que tinha conseguido encher o tanque, ao que sua mãe
absorta em sua costura somente pronunciou um hum! O desânimo começou a se instalar no seu peito.
(Quando se é guri, a gente pensa que o pensamento se forma no peito; é aquele aperto, aquele mal
estar... uma vontade de chorar). Esperou a chegada do pai.

Já passavam das seis quando finalmente o pai chegou. Correu em sua direção e foi logo dizendo:
pai! Enchi o tanque! Cansado o pai disse: - muito bem meu filho, tome uma balinha que eu trouxe pra
“vocês”.

Saiu da sala culpando aos guris recém chegados do sertão fugindo da seca. Já não se achava uma
garrafa. Em seguida pensou: puxa! Eu estou zangado por quê? Não vou ao cinema.  E eles? Se não
venderem as garrafas não terão nem o que comer. Ficou mais calmo.

Sentou-se meio desolado.
De repente, eis que surge o seu tio Antunes.
A alegria começou a voltar ao seu semblante.
Ao se aproximar, o tio perguntou:
-Tá triste Zuza? Por quê?
Meio acabrunhado não quis responder. Fazia 15 dias que ele tinha lhe dado dinheiro para o

cinema.
Ao que ele disse: nada, nada...
-Sabe? Disse o tio: domingo vai passar um filme de Tarzan. Você vai?
-Não. Estou sem dinheiro. A gente não encontra mais nada pra vender.
Ao ouvir o sobrinho, meteu a mão no bolso, tirou dois mil réis do bolso e disse: tome, este é pro

cinema.
Pegou o dinheiro, deu bença ao tio e saiu gritando:

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔOÔÔÔÔÔÔÔÔÔ...   Era o grito de Tarzan.

COMPRAM-SE GARRAFAS

*Evandro Barbosa é advogado, trabalha na Justiça do Trabalho em Aracaju

*Evandro Barbosa
Parlatino sediou

Prêmio Vladimir
Herzog

O Parlamento Latino-
americano sediou a
cerimônia de entrega do
“XXVII Prêmio
Jornalístico Vladimir
Herzog” e a entrega do “I
Prêmio Vladimir Herzog
para Novos Talentos do
Jornalismo”,
promovidos pelo Sindicato
dos Jornalistas
Profissionais do Estado de
São Paulo em parceria
com várias instituições.

          A solenidade
homenageou jornalistas e
personalidades que se
dedicaram à causa dos
Direitos Humanos no Brasil
e integra uma série de
atividades comemorativas
ao 30º aniversário de
morte do jornalista
brasileiro Vladimir Herzog,
assassinado durante a
ditadura militar.

Sede do Parlamento Latino
americano, em São Paulo

Com a proposta de inovar em coberturas fotográficas de eventos, o SELIGA.NET, em seus primeiros
meses de trabalho obteve grande êxito e aceitação do público de todas as classes e faixas etárias. Com
um design jovem e arrojado, trazendo agenda cultural, entrevistas e informações, está conseguindo
atrair muitos visitantes e o acesso ao site vem se intensificando gradualmente.

O SELIGA.NET vem desenvolvendo um trabalho sério e empreendedor em Salvador, Candeias,
Madre de Deus, Feira de Santana e Camaçari. Além das enquetes, Chat e mural, o SELIGA.NET traz
também as músicas que rolam nas melhores paradas de sucesso de todo o Brasil para a rádio online,
SELIGA, todos os dias com uma programação muito diversificada e de qualidade.

Estudantes universitários relacionados a área comunicativa, mostram competência e determinação,
fazendo do site um sucesso em entretenimento e informação.

O SELIGA.NET não pára por aí, muito em breve,  mais novidades!Aguardem e continuem acessando
o melhor portal cultural da Bahia. Pra quem se diverte, este é o lugar certo!

O SELIGA.NET

A direção da Clínica Maria Albano – CLIMA comunica aos seus clientes, amigos e à
população em geral que os problemas que vinham acontecendo para marcação de consultas
com hora marcada, já estão definitivamente solucionados.

De acordo com Dr. Amâncio Alves do Nascimento, um dos diretores da CLIMA, as
dificuldades que estavam acontecendo se davam em função dos serviços serem uma novidade
em Candeias e tanto os funcionários como os clientes não estavam acostumados. Agora, diz
o médico, está todo mundo treinado e a população ambientada com o novo serviço prestado
pela Clima.

A partir de agora, o cliente que desejar marcar uma consulta com hora marcada deve

ligar para os números 3601-1914 / 3601-1915 e 3601-3562. A direção da Clima
garante que o usuário será atendido imediatamente, facilitando a vida das pessoas que usam
os serviços da Clínica.

A CLIMA avisa que estará em breve realizando novos serviços, buscando constantemente
atender às necessidades dos clientes com qualidade. Teremos:

MAPA - Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial – 24 horas )
HOLTER  - Estudo do Ritmo do Coração – 24 horas )
MAMOGRAFIA - Equipamentos já instalados, estando em fase de teste.
LABORATÓRIO - em fase de aquisição de novos aparelhos de automação e ampliação

do espaço físico.

Hora marcada na CLIMA está solucionada
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Rua Santo Antônio, 21 – 1º Andar – Centro
Cep: 43.805-070 – Candeias-Bahia
Tel.: (71) 3601-2089 / 3601-6465 / 3601-2047
Cel.: (71) 8134-3565 – E-mail gm.contabil@terra.com.br

Abertura de
empresas

Escrita Contábil,
Fiscal e Pessoal

Georgem Luiz Moreira Silva
Contabilista – CRC 15210-BA

Conheça a nova coleção para o verão

Telefone: (71) 3601-1135

DUAS LOJAS PARA MELHOR LHE SERVIR

Tudo em até 24 meses

Rua 13 de Maioe Av. Antônio Patterson – Candeias-Ba.

O melhor restaurante
industrial da região
Fones: 3601-1574 / 3601-2215

PANIFICADORA E MERCADINHO MEL PAN

Gêneros alimentícios de primeira qualidade
Frutas e verduras fresquinhas

O Pão mais gostoso da cidade

Rua B – Casa 19 – Urbis – Fone: 3601-1822 – Candeias-Bahia

  Candeias – Camaçari
Simões Filho e Salvador

MIRP ISOLAMENTO TÉRMICO LTDA
Isolamento Térmico, Montagem de

Andaime e Pintura Industrial

Gêneros Alimentícios de Primeira Qualidade
Rua Santana, 14 – Nova Candeias – Candeias-Bahia

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES
DE CRÉDITO

Candeias-Bahia

ClassiCandeeiroClassiCandeeiroClassiCandeeiroClassiCandeeiro

Promoções Super Especiais

Confira!

Está confirmado!
O Super Mercado Almeida é
o que vende mais barato em
Candeias. Faça uma visita e

Comprove!

  RESTAURANTE
   O BRASEIRO

O mais completo cardápio
de comida a quilo da cidade

Churrasco * Massas *  Saladas
Variadas * Pratos Deliciosos

Rua Santo Antônio com a 13 de Maio, 32
Fone: (71) 3601-7133 – Candeias-Bahia

Av. Rio Bandeira, 500 Triângulo - Camaçari-BA
Tel/fax: 3627-5353  -  3622-3492e-mail: mirpisolamentoba@globo.com

SC TRANSPORTES

* Locação de Caminhões Muck * Locação
de Caminhões Tanque * Locação de

Retroescavadeira * Locação de Caçambas
*Locação de Ônibus

Rua Tiradentes, nº 01 – Sarandi

Fone: (71) 3601-2082
Candeias-Bahia

Rua 13 de Maio, 117 – Centro –
Fones 3601-2368 / 5482 – Candeias-Bahia

Os
melhores
preços da

cidade

*As melhores marcas em Tecidos e
Confecções * Cama, Mesa e Banho
*Tapetes, Colchões e Cortinas * Toda
linha Infanto-Juvenil e Recém Nascido

Tudo em até 5 pagamentos sem juros

    Crediário próprio
Aceitamos cartões de crédito e

cheques pré-datados

SUPER MERCADO ALMEIDA

Candeias: Largo da Esperança, 12 – Fone: 3601-1087
Madre de Deus: Rua Nova Jerusalém,37 – Fone: 3604-5675

São Francisco: Rua Raimundo Ribeiro, 59 – Fone: 3651-1047

                 CONVÊNIOS:

AGF SAÚDE - AMIL - ALCAN - CAPE SAÚDE

   CASSI - CORREIOS - GOLDEN CROSS

MEDIAL  SAÚDE - MILMED - PETROBRAS

        PROMÉDICA - PORTO SEGURO

      SULAMÉRICA - SAÚDE BRADESCO

UNIBANCO SAÚDE E UNIMED SALVADOR

    O tempo
 todo com

       Você

AGÊNCIA CANDEIAS

Rua 13 de Maio - Centro

Fone: (71) 3601-1121


