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Pensou em Calçados,

Visite a Impacto

Aceitamos todos os

Cartões de Crédito

Tudo em até 10 vezes

Pelo nosso Crediário

AS MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS

                             Candeias - Bahia

São 4 lojas na cidade para melhor lhe servir

A Coluna Pimenta na Política de José
Eduardo e os artigos do jornalista e

escritor Paiva Netto e do psicólogo

Vladimir Nascimento, que estão na

página 2, e o artigo do economista

Rildo Silva, na página 3.

                                        Boa leitura!

AÇÃO POLÍTICA

Marivalda e Vadir foram ovacionados na Câmara de
Vereadores, durante a sessão de posse

Dezenas de correligionários de Valdir e Marivalda foram a Câmara de Vereadores comemorar a posse dos dois

TVE lançou o edital
Bahia na Tela

Vereador Silvio
Correia (PV)
pede melhoria
para o bairro
do Sarandir

Leia ainda nesta Edição

do seu jornal O Candeeiro

Festa para o Barão em dose dupla
I Semana
de Letras
da UNILAB
Aconteceu entre os dias 16
e 19 de maio, em São Fran-
cisco do Conde, a Semana
de Letras da UNILAB /
Campus dos Malês, com o
tema Entre Brasil e África:
Travessias Lusófonas. O
evento, que foi realizado no
campus da universidade,
localizado na Baixa Fria,
tem o apoio da Secretaria
Municipal da Educação de
São Francisco do Conde.

A Semana de Letras ce-
lebra o intercâmbio de sa-
beres, linguagens e
culturas entre os países
onde se fala o português,
sobretudo os países africa-
nos e o Brasil.
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Vereador Silvio Correia,
do Partido Verde, vem co-
brando melhoria para
todo o município

Na sessão do último dia 18 de
maio, na Câmara Municipal,o
vereador Silvio Correia (PV)
encaminhou um predido de
providências ao Executivo,
para que sejam efetuadas
obras de drenagem, pavimen-
tação e melhorias em geral, na
rua Caramuru, no bairro do
Sarandir, um dos mais impor-
tantes da cidade.

De acordo com Silvio Cor-
reia, o bairro do Sarandir é um
dos mais esquecidos pelas ad-
ministrações municipais, já
que há muitos anos nenhum
prefeito fez nenhuma melho-
ra na região.

“Tenho a obrigação de re-
presentar e cobrar do Poder
Público as obras necessárias
para melhorar as condições de
moradia dos nossos munípes.
O bairro do Sarandir é um dos
mais importantes da cidade e
há muito tempo está abando-
nado pelos ex-prefeitos”, co-
brou o vereador Silvio Correia.

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Posse de Valdir na
SESP e volta de
Marivalda à
Câmara de
Vereadores
transformaram-se
em um grande ato
político

Uma jogada de mestre. Assim
foi observada pelos analistas
políticos de Candeias a deci-
são do prefeito Pitágoras Ibi-
apina de convocar o vereador
Valdir Cruz (PDT) para assu-
mir a Secretaria de Serviços
Públicos da Prefeitura, em
substituição ao radialista e
empresário Carlos Alberto,
para que a sua primeira su-

plente, na Câmara de Verea-
dores, Marivalda Silva (PT),
pudesse assumir a sua Cadei-
ra no Legislativo, e assim, ten-
tar reverter o quadro de des-
gaste que a sua administração
vinha tendo, junto aos verea-
dores, inclusive os da base da
sua sustentação.

Antes mesmo da nome-
ação de Valdir Cruz para a

SESP, três vereadores, que se
elegeram pela oposição: Gil
Soares (PTB), Rosana de Bobó
(PTN) e Lucimeire Magalhães
(PTC), que criam o chamado
bloco independente, já tinham
aderido ao governo, mostran-
do que o prefeito soube nego-
ciar com os partidos que an-
tes lhe faziam oposição serra-
da, mesmo a administração

estando ainda no seu início.
Dizem nos bastidores

que as negociações com o pre-
feito Pitágoras Ibiapina foram
comandadas pelos presiden-
tes do PTB, João Soares, e do
PTN, Antônio Gilson, o Bobó,
que foi o candidato a vice-pre-
feito da chapa derrotada da
ex-prefeita, Tonha Magalhães.
Política é assim!

O empresário Valfredo Ba-
rão Mello Teixeira, que
comemorou mais um ano de
vida no último dia 1º de Maio
(a idade é segredo de Esta-
do), teve duas grandes festas
de aniversário: a primeira foi
realizada na sua casa de
praia, na encantadora Gua-
rajuba, no litoral norte, no
próprio dia, e a segunda, em

sua casa, no distrito da Caro-
ba, no dia 6, onde foi realiza-
do o Arraiá do Barão, com
muito forró. Nas duas
festas, o Barão, que desfru-
ta de uma grande amizade
em toda a região, recebeu
dezenas de amigos, entre po-
líticos, empresários, profissi-
onais liberais e gente do
povo.

Incentivar a produção de con-
teúdos audiovisuais baianos é
o objetivo do edital Bahia na
Tela, que foi lançado no últi-
mo dia 15 de maio, no Salão
de Atos da Governadoria, em
Salvador (BA). A cerimônia,
aberta ao público, contou com
a presença do diretor-presi-
dente da Agência Nacional de
Cinema (ANCINE), Manoel
Rangel, do secretário de Cul-
tura da Bahia, Jorge Portugal,
além do diretor geral do Ins-
tituto de Radiodifusão Educa-
tiva da Bahia (IRDEB), Flávio
Gonçalves, e do governador
do Estado, Rui Costa.

No mesmo dia, a TVE
anunciou a exibição de 250
horas de conteúdo audiovisu-
al brasileiro independente,
inédito na Bahia. São 17 séri-
es de ficção, 19 séries de ani-
mação, 48 séries documentais

e 10 telefilmes documentári-
os. O conteúdo oferece desde
séries de animação e ficção
para o público infantil, e séri-
es documentais para o públi-
co jovem, até séries e telefil-
mes para o público adulto.
Entre os conteúdos a serem
exibidos na TVE estão seis
obras de diretores baianos:”A
Bicicleta do Vovô”, de Henri-
que Dantas, Hamaca Produ-
ções; “Meu Irmão Nerd”, de
Cecília Amado, da Truque
Produtora de Cinema; “Músi-
ca da Minha Vida”, de Jorge
Felippi e Gabriela Barreto, da
Santo Guerreiro; “Aprender a
Sonhar”, de Vitor Rocha, da
Caranguejeira Filmes; “Tra-
vessias Negras”, de Antônio
Olavo, da Portfolium Labora-
tório de Imagens; “Sertão de
Dentro”, de Geraldo Sarno, da
Truque Produtora de Cinema.
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JOSÉ DE PAIVA NETTO

Sobre a violência

Tônus divino da maternidade

Inicio estas linhas
pedindo a Maria
Santíssima, a Ex-
celsa Mãe de Jesus,
o Cristo Ecumênico,
o Divino Estadista,

q u e leve aos corações hu-
manos o sublime conforto do seu
Espírito materno. É o acolhimen-
to universal que faz brilhar o ele-
vado conceito de família que nos
deve reger. E que ampare os povos
da Terra, guiando-os na direção da
Paz.

Seja no Dia das Mães, seja no
Dia da Mulher, ou em qualquer

data do ano, quero saudá-las e, as-
sim, prestar-lhes minha homena-
gem, porque quem forma a pátria
são elas. Algumas, que me dão a
honra de sua leitura, podem
argumentar: ”Mas eu não sou
mãe”. Não é?! Ora, toda mulher
traz dentro de si o tônus divino da
maternidade. Quantas não possu-
em filhos e, no entanto, suas Almas
são preenchidas pelo Amor de de-
dicar-se ao próximo ou mesmo a
uma Obra como a Legião da Boa
Vontade? O que é a LBV senão uma
grande mãe?
Mãe, família e nações

Nenhuma instituição estável se
sustenta e cresce sem mulheres
estáveis, decididas, porque apren-
deram a sublimar os seus mais ín-
timos sofrimentos, transforman-
do-os em significativas realizações
em prol da Humanidade, segundo
o exemplo de Maria Santíssima.

Aqueles que querem desvalori-
zar o sentido da família não sabem
o que estão fazendo. O clã primiti-
vo foi o primeiro núcleo familiar.
Dele se formaram as comunidades
e surgiu a sociedade. Como querer
o fortalecimento das nações se não
respeitarmos as famílias?

Jesus e as Mães
O Dia das Mães vem chegando. A
elas, dedico a prece Jesus e as
Mães, que fiz em homenagem às
que habitam o Céu e a Terra.
Ó Jesus!
Tu, que és o Refúgio Seguro dos
aflitos,
Escuta a voz das Mães
Que ao Teu Carinho elevam
O clamor de suas súplicas.
Aplaca, Senhor, as suas dores,
Pois cada uma delas,
Divino Amigo,
Reconhece em Teu Coração
O seu bom destino;
Na Tua Santa Vontade, a força
Que não lhes permite sucumbir;
E na Tua Sabedoria contemplam,
As Mães da Terra e do Céu,
A educação que anseiam para os fi-
lhos.
Em Ti, Jesus, elas, quando sofrem,

Têm a certeza do alento,
Que, em geral, o mundo não lhes
pode oferecer,
Porque ainda pouco tem para lhes
dar.
Ouve, Filho Celeste de Maria San-
tíssima,
O apelo dos corações maternos,
Porque Tu, Jesus, és a Esperança
que nunca morre.
Melhor que isso: a Convicção que
não as deixa esmorecer.
E que assim, em Ti,
Eternamente seja,
Ó Divino Provedor!
Amém!
Amor faz rima perfeita com Mãe
Dizem que Mãe não tem rima.
Será?! Então secou-se-lhes a musa,
ou saiu em férias... Mas não seme-
lhantemente à famosa experiência

de Guerra Junqueiro (1850-
1923).
Amor faz rima perfeita com Mãe.
Mãe é eterna também.
A musa em férias
Por falar no velho Guerra, contam
que o episódio assim se deu: o res-
peitado poeta português foi ao mé-
dico. Não sabia o que lhe cansava
os ossos. O clínico, depois de exa-
miná-lo com paciência, prescreveu
ao cliente: ”– Professor, o senhor
não tem nada físico que um bom
descanso não corrija. Viaje. Não
faça nada, nem escreva, e tudo
terminará bem. Pode confiar”. O
vate prometeu que o faria. Contu-
do, o que acabou ocorrendo foi o
seguinte: quando voltou do “des-
canso”, trazia um dos seus mais
belos feitos para um novo livro: A
musa em férias.

O Brasil é o berço de esperança de
uma sociedade em que, a despeito
de todos os dissabores, será
possível viver em Paz consigo
mesmo e com o próximo. Trata-se
de terra generosa, em que a
Solidariedade assumirá o papel de
garantir o ensejo de uma vida
próspera para todos, como
descreveu o filósofo e sociólogo
italiano Pietro Ubaldi (1886-
1972): ”A grande qualidade do
Brasil, o que estabelece sua função
vital, é o sentimento, o coração.
Nesta terra estão as raízes
daquela expansividade de afetos,
que é a qualidade humana que,
mais tarde, evoluindo, será a mais
apta a sublimar-se no amor
evangélico”.

Ainda teremos uma pátria em
que cada um se sentirá incluído no
significado maior da existência

humana e cidadã: louvar o Criador
enquanto serve à criatura, porque
esta particulariza o sagrado altar
no qual Ele deve ser adorado. Não
há outra forma de engrandecer a
Divindade, que é Amor, aliando Fé
à Ação, construindo uma Política
que tenha o bem-estar do povo, a
ter início no elevado ensino para a
sua Alma, como meta. É um
trabalho que leva tempo? É um
ideal ilusório?! Grande equívoco o
de quem pensa assim. Há bastante
t e m p o ,  J e a n - B a p t i s t e
D e s c u r e t  ( 1 7 9 5 - 1 8 7 2 )
demonstrou que ”muito se engana
quem acredita poder afirmar que
a paciência é a força dos fracos,
pois é preciso ser muito forte e
moderado para tê-la em qualquer
ocasião”. (...) Há leitores ateus que
me honram com sua cortesia às
minhas modestas considerações. A

eles, com humildade, digo que, no
tocante a Deus, pode ser entendida
como Fraternidade e Solidariedade
a melhor maneira de viver como
povo. (...) O Brasil realmente será
o Coração do Mundo e a Pátria do
Evangelho-Apocalipse, apesar de
todos os que ainda querem
espalhar frustração por onde a
Esperança persevera. Ensinou
Jesus: ”O que não é possível ao
homem para Deus é sempre
possível” (Boa Nova,
segundo Mateus, 19:26).

Brasil, berço da esperança

Com as bênçãos do Barão
Ele tem sido um dos políticos mais importantes e habilidosos do município
de Madre de Deus. Nos últimos 20 anos, tem participado ativamente de
todas as administrações da cidade, hora ocupando Secretaria, hora atuando
na Câmara de Vereadores. Estamos falando do advogado Luiz Augusto da
Costa Montal, um filho de Mundo Novo, que foi para Madre de Deus no
final da década de 1990, ajudar a construir a história da cidade e hoje é
um madredeusense de coração

Acostumado a atuar nos bastidores, sempre coordenando
campanhas eleitorais de outros candidatos, dessa vez, Dr. Montal, como é
carinhosamente tratado na cidade, resolveu ele próprio se lançar candidato
a prefeito. A coluna apurou que recentemente, o Dr. Montal teve uma
conversa com o prefeito Jeferson Andrade, de quem é Secretário de Meio
Ambiente, quando comunicou o seu interesse em disputar a prefeitura
em 2020.

A revelação do desejo de Dr. Montal em concorrer à sucessão do
prefeito Jeferson Andrade foi feita aos amigos que participaram, no último
dia 1º de Maio, das festividades em homenagem ao aniversário do
empresário Valfredo Barão Melo Teixeira, acontecida em Guarajuba. Na
oportunidade, Dr. Montal estava acompanhado do vereador Juscelino de
Jesus Silva, eleito pelo PPS.

Questionado pela coluna se seria mesmo candidato, o Dr. Montal,
argumentou: “Tenho um carinho muito grande por Madre de Deus, que
me recebeu de braços abertos e onde eu pude atuar de forma plena na
política, portanto, poderei sim, ser candidato. É claro que ninguém é
candidato de si mesmo, pertenço a um grupo político que é liderado pelo
prefeito Jeferson Andrade e que possivelmente terá outros pretendentes,
mas vou colocar o meu nome para a apreciação da população da cidade e,
se ela achar que deva ser candidato e eu tiver o apoio do nosso grupo,
serei sim, candidato a prefeito em 2020”, afirmou Dr. Montal.

De imediato, várias lideranças políticas da região, que estavam na
festa, solidarizaram-se com as pretensões de Dr. Montal e anunciaram
apoio. A semente está lançada!

Indignação
Esse foi o sentimento demonstrado pelo empresário Eduardo Xavier, dono
das lojas Sansil, em Candeias, ao se referir ao comportamento de alguns
sindicalistas da cidade, que comandaram a “greve geral” patrocinada por
centrais sindicais, no final do mês passado.

De acordo com o empresário, um grupo de manifestantes tentou
invadir a sua loja na rua Rio de Janeiro, ameaçando os funcionários e
clientes que estavam no local. O fato só não se consumou porque alguns
policiais militares foram chamados e impediram a invasão.

“Sei que o trabalhador tem direito de fazer greve. Como sei também
que ninguém pode impedir que eu abra o meu comércio, que é um
patrimônio privado. Não existe nenhuma lei, que eu saiba, que obrigue o
empresário a paralisar as suas atividades em pleno dia normal. O que eles
fizeram foi assustador. Ainda bem que teve a polícia pra nos proteger”,
desabafou Eduardo Xavier.

Estado de graça
Essa era a impressão passada pela vereadora Marivalda Silva (PT), no dia
da sua posse na Câmara Municipal, na vaga deixada por Valdir Cruz (PDT),
que foi nomeado Secretário de Serviços Públicos do Município.

Faz sentido. Marivalda exerceu dois mandatos na Câmara de
Vereadores, onde atuou brilhantemente, hora fazendo oposição, hora
defendendo o governo, como aconteceu na gestão passada, quando foi líder
do ex-prefeito Sargento Francisco. Na última eleição, a vereadora não
conseguiu renovar o mandato, ficando na primeira suplência da coligação
PDT, PT, PPL.

Habilidosa e conhecedora dos trâmites da Câmara Municipal, a
ascensão de Marivalda da Silva ao mandato foi a forma encontrada pelo
prefeito Pitagoras Ibiapina para oxigenar a sua base de apoio no Legislativo.

Bobó e João
Comentários de bastidores dão conta de que os presidentes do PTN,
Antônio Gilson da Silva, o Bobó e do PTB, João Soares, teriam atuado
decisivamente junto ao prefeito Pitágoras Ibiapina, para que fosse fechado
o acordo em que os vereadores Rosana de Souza (esposa de Bobó), Gil
Soares (filho de João) e Lucimeire Magalhães aderissem ao governo.

Antes de anunciarem o apoio ao Executivo Municipal, os três
vereadores tinham criado o chamado bloco independente, afastando-se
da ex-prefeita Tonha Magalhães, a quem apoiaram nas eleições do ano
passado.

Denúncia
O presidente da Câmara Municipal de Candeias, Fernando Calmon e os
vereadores Jorge Moura Barbosa, Edmilson Amaral dos Santos, Maria
Rita Correia de Vieira de Souza, Gerson da Conceição e Ronaldo de Souza
Neves, apresentaram, no último dia 16 de maio, denúncia ao Ministério
Público Federal (MPF), solicitando a apuração de que falsos médicos
estariam atuando no município.

Em uma crescente
cada vez mais expo-
nencial, o nível de vi-
olência está assumin-
do assustadoramente
o controle da socieda-

de. E parte desse aumento advém
da ausência do Estado no combate
a tais práticas.

Fazem-se necessários esclareci-
mentos iniciais para desmistificar
a violência, como se fosse uma ex-
pressão interna do homem. É um
engodo reduzir a violência ao pla-
no do indivíduo. Entendemos que
existe uma contribuição deste, po-
rém a escassez de alguns itens bá-
sicos de intervenção estatal, bem
como a deficiência no campo dos
direitos básicos finda por reforçar
tais práticas.

Apesar do que é difundido pela
grande mídia racista e segregacio-
nista, a violência não se restringe
apenas aos estratos sociais menos
favorecidos, ao contrário, está de-
mocraticamente dividida em todos
os espaços físicos da sociedade.
Acontece que, por terem subterfú-
gios de ludibriarem e ocultarem
suas práticas, estatísticas da cha-

mada classe média/alta geralmen-
te não são contabilizadas.

Cabe lembrar que a violência
não se limita à agressão física.
Existem alguns tipos, talvez com
maiores consequências, como as
violências sexual, psicológica, etc.
Porém, todo e qualquer tipo de vi-
olência diz respeito à ausência (ou
anulação) dos direitos.

Não obstante, toda forma de vi-
olência deve ser combatida, e con-
sequentemente, fazer com que o
infrator cumpra sua punição. Mas
isso não é suficiente; tem que exis-
tir um processo de reeducação nas
prisões com o escopo de poder res-
socializar o indivíduo à sociedade.
Não basta prender para ser mais
um nas já superlotadas alcovas das
penitenciárias, contribuindo para
aumentar ainda mais os gastos
exacerbados, utilizando o dinhei-
ro público. Tal investimento deve
ser direcionado à prevenção e à
educação.

Mas existe uma gama significa-
tiva de pessoas que defendem a

pena de morte como uma forma de
inibir a violência. O jurista Cesa-
reBeccaria, no entanto, já alertava,
há quase 300 anos, que o que di-
minui a criminalidade não é o ta-
manho da pena, mas a certeza da
punição. Ou seja, se houvesse mais
rigorosidade no cumprimento das
penas; se não houvesse distinção
entre os perpetradores (fossem
eles ricos, pobres, magistrados ou
não…), se não houvesse brechas
para interpretações falaciosas das
entrelinhas da lei, certamente, isso
contribuiria para diminuir os altos
índices de violência.

A violência é consolidada em
rede, ou seja, suas causas estão ar-
raigadas cultural e socialmente.
Todavia, se nos âmbitos micro e
macrossociais, a curto e longo pra-
zo, fossem investidos colossais
projetos de educação, de combate
à intolerância e respeito às diferen-
ças, certamente, desde criança, o
ser humano iria aprender como um
axioma que nenhuma forma de vi-
olência vale a pena!
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Fonte:SECOM/ SJDHDS / Foto Arquivo

Karl Marx. O anticristo do capitalismo
Rildo Anselmo da Silva

Rildo Silva é Bacharel em Economia pela
Universidade Católica do Salvador - UCSAL

Caravana da Justiça
Social prestou
serviço em Candeias

O titular da SJDHDS, Car-
los Martins, que é filho de
Candeias, diz que é preci-
so que toda a população
tenha acesso aos serviços
sociais oferecidos

Candeias ganha Odontomóvel da Ford

Fonte e Foto:

Ascom / PMC

O prefeito Pitagoras Ibiapina e os Secretários Jair Cardoso (Educação) e Soraia
Cabral (Saúde), acompanharam o atendimento odontológico de um aluno da Esco-
la Professor Dásio, ao lado da representante da Ford, Magnólia Borges

Ações e serviços nas áreas de
assistência social, segurança
alimentar, justiça, direitos
humanos, cidadania e acessi-
bilidade, atendimentos de
saúde, palestras educativas,
oficinas, atividades esportivas
e de lazer foram prestados à
população de Candeias, no
último dia 19 de maio, no Co-
légio Estadual Polivalente, no
Malemba. É a Caravana da
Justiça Social, promovida
pela Secretaria de Justiça, Di-
reitos Humanos e Desenvol-
vimento Social (SJDHDS).

“A Caravana é fruto de
parcerias e da união de esfor-
ços para assegurar que toda a
população tenha acesso aos
serviços sociais. E isso aliado
a uma programação cultural
ampla, com promoção e valo-
rização dos direitos humanos
e da cidadania”, pontuou o se-

cretário da SJDHDS, Carlos
Martins.

Durante todo o dia, foram
oferecidos, gratuitamente,
emissão de documentação ci-
vil básica (CPF, RG, Certidão
de Nascimento), confecção de
Carteira do Trabalho, orienta-
ções para emissão de Passe
Livre Intermunicipal para Pes-
soas com Deficiência, cadas-
tramento no Programa ID Jo-
vem, assistência jurídica, ser-
viços de saúde, investigação de
paternidade (exames de
DNA), atendimento do Bolsa
Família e dos Centros de Re-
ferência da Assistência Social
(CRAS) e de Referência Espe-
cializado (CREAS), ações de
sensibilização contra a explo-
ração sexual de crianças e ado-
lescentes, apresentações de
música e dança, contação de
histórias e distribuição de ma-
terial informativo.

Além das superintendênci-
as de Assistência Social, Direi-
tos Humanos, Inclusão e Se-
gurança Alimentar, Pessoas
com Deficiência e Proteção ao
Consumidor (Procon-BA) da
SJDHDS, a Caravana agrega
as secretarias estaduais de Se-
gurança Pública (SSP) e do
Trabalho (Setre), Ministério
Público, Tribunal de Justiça
do Estado, Defensoria Pública
da União, Polícia Rodoviária
Federal, Centro de Defesa Cri-
ança e Adolescente da Bahia
(Cedeca), Embasa e a Univer-
sidade do Estado (Uneb).

No último dia 26 do mês pas-
sado, o município de Candei-
as foi contemplado pela mon-
tadora Ford, com uma unida-
de exclusiva do Odontomóvel,
para atendimento bucal de
crianças e jovens na faixa etá-
ria de 2 a 15 anos. A cerimô-
nia de entrega foi realizada na
Escola Professor Dásio José
de Souza.

O projeto social da Ford
existe desde 2011, tendo como
principal foco a prevenção,
que visa mobilizar, capacitar,
conscientizar e propor uma
mudança de atitude nas crian-
ças e jovens que serão atendi-
das.

Em parceria com a Secre-
taria de Educação, que sempre

indica as escolas para essa ini-
ciativa, e com a Secretaria de
Saúde, que também ajuda na
seleção para os atendimentos,
o programa consegue se diri-
gir aos locais onde a cobertu-
ra bucal tem mais dificuldade
para chegar.

Este é o quinto Odontomó-
vel da Ford em funcionamen-
to em todo o país, que já con-
ta com mais duas unidades em
Camaçari, uma em Taubaté
(SP) e também em Horizonte
(CE).

Rosana Villas Boas, direto-
ra da Escola Professor Dásio
José de Souza, ressaltou a im-
portância de parcerias como
essa, que estimulam a autoes-
tima das crianças e jovens:

“podia ver cada sorriso de fe-
licidade quando informei aos
alunos que seríamos contem-
plados pelo projeto. Ai de nós
se deixarmos de sonhar so-
nhos impossíveis”, comemo-
roua diretora.

A supervisora de assuntos
coorporativos da Ford, Mag-
nólia Borges, realizou a entre-
ga do instrumento ao municí-
pio e fez uma apresentação de
como funcionará a unidade.

O Odontomóvel é monta-
do sobre um caminhão F-350,
a nova unidade tem a estrutu-
ra completa de um consultó-
rio odontológico e iniciou o
atendimento na Escola pro-
fessor Dásio José de Souza,
que reúne 479 alunos do 6º ao

9º ano, nos períodos da ma-
nhã e da tarde. Serão realiza-
dos procedimentos como pro-
filaxia, curetagem, raspagem,
aplicação de flúor, restaura-
ções, evidenciação de placa
bacteriana, além de palestras
educativas. A equipe de aten-
dimento é formada por den-
tista, auxiliar, motorista e co-
ordenador. “O projeto, além
de promover tratamento den-
tário gratuito às nossas crian-
ças e jovens, alerta para a pre-
venção, para os cuidados que
devemos ter com a saúde bu-
cal. Todos os atendimentos
serão realizados mediante au-
torização dos pais”, enfatizou
a Secretária de Saúde, Soraia
Cabral.

O Prefeito de Candeias, Dr.
Pitágoras, destacou a impor-
tância do equipamento:
“Agradecemos a Ford pela
parceria com o município,
pois sei da importância de um
Odontomóvel aqui na cidade.
Com esse equipamento, leva-
remos mais dignidade e saú-
de bucal aos estudantes da
rede pública de ensino”, fina-
lizou seu pronunciamento,
com a seguinte frase de Henri
Ford: “O insucesso é apenas
uma oportunidade para reco-
meçar de novo com mais in-
teligência”.

A cerimônia contou tam-
bém com a presença da vice-
prefeita, Márcia Gomes, do
Secretario de Educação, Jair
Cardoso; Governo e Gestão,
Jarinho; Indústria e Comér-
cio, André Peixoto; Emprego
e Renda, Junior CCA e outras
autoridades.

Denegrir e atacar o sistema capitalista. Este é o legado de Karl
Marx (1818-1883), filósofo, sociólogo, jornalista, escritor,
historiador e economista alemão, que desenvolveu a tese da
utopia comunista, um sistema político e econômico que sugere
a concentração do poder, da produção, da abolição da livre
concorrência e da livre iniciativa, e do direito de propriedade.
Na concepção marxista, o Estado seria supremo e o gestor de
toda a economia, onde não existiria a iniciativa privada.

Karl Marx tenta de todas as formas possíveis aguçar a ira
do empregado contra o empregador. O empresário, que gera
empregos e garante a sobrevivência do trabalhador, é taxado
como explorador. Em seu livro O Capital (1867-1894), ele
distorce toda a essência do capitalismo, fazendo com que o
operário passe a odiá-lo. Uma lavagem cerebral tem início no
primeiro capítulo, quando a mercadoria é taxada como um
instrumento do mal e responsável pela usura humana. O
capitalista que fomenta a economia gera empregos, produz
produtos e serviços, paga impostos, recebe o título de
usurpador da “mais-valia”, que na ideia marxista seria o
excedente produzido pelo trabalhador e apropriado pelo
empregador. Marx acusa o capitalista de expropriador do
trabalho humano, e que ele, o trabalhador nunca conseguirá
liberdade econômica, ficando para sempre dependente do
sistema.

No entanto, nota-se nessa teoria que há uma distorção de
fatos. O capitalismo é o sistema que promoveu um grande
desenvolvimento das forças produtivas em mais de dois
séculos de existência. A revolução industrial, em 1750, abriu
um mercado novo na economia. Houve o aumento da
produtividade, a implantação da produção em escala,
contratação de mão de obra e redução de custos de produção.
O mundo evoluiu e este sistema é atualmente adotado em mais
de 90% dos países. O empresário que investe o seu dinheiro
tem o direito ao lucro, mas há uma frustração e incomodo
naqueles que não tiveram a oportunidade de ser um grande
empreendedor. Diferença de classes sociais, de renda, de
posições no setor de trabalho sempre existiu e certamente
existirá em todos os sistemas econômicos. O trabalhador deve
sempre buscar ascensão profissional e salarial. A qualificação
é um elo que proporciona melhores salários, embora haja uma
concorrência colossal pelos altos cargos numa empresa. Se o
operário ocupa uma posição inferior e recebe salário baixo, a
culpa não é do sistema capitalista. As faixas salariais obedecem
a uma escala do nível de conhecimento. Quanto mais alto o
grau de instruções, melhores serão as remunerações, mas
existem distorções salariais no mercado.

A doutrinação marxista nas universidades brasileiras induz
o corpo discente a formar uma opinião negativa do capitalismo.
Professores e coordenadores desenvolvem planos de aula com
referências bibliográficas de autores comunistas e taxam o
capitalismo como selvagem. O aluno é direcionado a um
sistema falido e isto constrói revolta e ódio contra o capitalismo.
É evidente a necessidade do homem por ascensão social. Ele
quer comer bem, viver numa bela casa, possuir bens
econômicos, vestir-se com as melhores marcas etc. O dinheiro
e o poder sempre foram as vertentes que norteiam o
pensamento da humanidade. A ganância está presente em
todos os sistemas econômicos, seja no feudalismo, na
aristocracia, no mercantilismo e na fisiocracia.

A livre iniciativa, um dos pilares do sistema capitalista, dá
o direito ao empreendedor de abrir um negócio e alcançar
sucesso e reconhecimento. Um simples camelô, com esforço e
dedicação, torna-se um grande empresário e dono da segunda
rede de televisão do país.  Um proprietário de um simples
mercadinho, com trabalho árduo, transforma-se em uma
grande rede de supermercado. Um emigrante consegue montar
a maior rede de lojas de eletrodomésticos do Brasil. O
capitalismo é um sistema que pode oferecer a oportunidade de
crescimento ao cidadão.

O capitalismo venceu e isto incomoda os neomarxistas. A
utopia comunista fracassou na Alemanha, na ex-União
Soviética, na China, Rússia e capenga em Cuba e na Coréia do
Norte. O comunismo é um sistema opressor e os cidadãos que
habitam os países que o adotam vivem acuados. A liberdade
de expressão é vetada. O Estado controla a vida de todos. Até
pouco tempo atrás, produtos eram proibidos de ser
comercializados. O acesso à Internet é controlado. Os
habitantes de Cuba, por exemplo, fogem de barco para os
Estados Unidos para se livrar da ditadura imposta pelo sistema
comunista.

Os neomarxistas de carteirinha ficam furiosos ao
constatarem que o capitalismo impera e está enraizado em todo
o planeta, enquanto o comunismo afunda a cada dia. “Abolir
toda a propriedade privada” como defende a utopia marxista é
uma medida surreal. O trabalhador, após anos no exercício de
sua profissão, consegue comprar uma casa, um automóvel,
diversos bens pessoais e assim realiza suas metas de vida.
Posteriormente, um país qualquer adota o sistema comunista
e o Estado confisca todos os seus bens. Você caro leitor,
concordaria com essa medida extrema?

O dinheiro move a economia, é a essência da existência do
homem, mas não à maneira idealizada por Karl Marx. Quando

saímos,vemos automóveis pelas ruas, lojas cheias de clientes,
novos produtos nas vitrines, edifícios sendo erguidos, a euforia
nos bancos, o fervor da bolsa de valores. Isto instiga o
trabalhador a consumir erepresenta a essência do capitalismo.
Todo ser humano quer vencer na vida e isto exige dinheiro. É
verdade que o capitalismo não é, e nunca será, um sistema
perfeito. Ele tem suas falhas, mas, também, abre um leque de
oportunidades.  Um cidadão empreendedor pode sair de uma
favela e se tornar um grande empresário. No sistema
comunista isto nunca aconteceria. Marx defende a unificação
das classes sociais e todos teriam que seguir as mesmas regras,
isto é, a vontade imposta pelo ditador.

Diante desses fatos, ainda existem milhares de seguidores
da utopia comunista, e bebem a água da fonte marxista. Eles
querem impor um sistema decadente e idolatram o seu
idealizador. O sonho dos neomarxistas é a queda do
capitalismo, e pintar a nossa bandeira de vermelho. A
Constituição da República Federativa do Brasil deixa claro
que o País adota o capitalismo. Dois pilares do capitalismo
estão explícitos na nossa Carta Magna. No artigo 1º, o inciso
IV expõe como fundamento de um Estado democrático de
direito: “Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”.
No artigo 5º, inciso XXII diz “é garantido o direito de
propriedade”.

A ignorância marxista ultrapassa os limites de um
raciocínio lógico. O trabalhador sempre dependerá de outros
trabalhadores para a sua sobrevivência. Um operário de uma
fábrica está à mercê da labuta do agricultor que planta e colher
o feijão que chega a sua mesa. O agricultor depende de outros
agricultores que cultivam o algodão para a confecção de suas
roupas. O boia-fria que colhe o algodão desenvolve um
trabalho de logística para que a mercadoria chegue à fabrica
e gere emprego ao operário. Sendo assim, o sistema é
complexo e está interligado. Não há uma exploração como
determina Marx.

A economia passa por diversas mutações e o sistema
capitalista não foge a essa regra, haverá sempre momentos
de glória, de crescimento, de fartura, mas também existirá
tempo de decadência, de escassez e de fracasso. Atribuir as
crises do capitalismo a uma vitória da teoria comunista seria
um pensamento ilógico.

Este artigo não pretende impor a opinião do autor ao leitor,
mas induzi-lo a fazer uma reflexão e formular um conceito
diante das evidências, antes de erguer uma bandeira vermelha
para defender o comunismo no Brasil. Não se sabe ao certo
qual será o futuro do capitalismo. Voltar ao tempo da
escravidão e do escambo está fora de cogitação.



O CandeeiroEdição de Maio de 2017 - Página 4 Cidade

Festa para o Barão, em dose dupla
O empresário Valfredo Barão Mello Teixeira, que
comemorou mais um ano dia de vida no último dia 1º de Maio
(a idade é segredo de estado), teve duas grandes festas de
aniversário: a primeira foi realizada na sua casa de praia na
encantadora Guarajuba, no litoral norte, no próprio dia 1º, e
a segunda em sua casa no distrito da Caroba, no dia 6, onde
foi realizado o Arraiá do Barão, com muito forró, canjica,
licor, além de uma cervejinha gelada e uísque do bom.

Nas duas festas, o Barão, que desfruta de uma grande
amizade em toda a região, recebeu dezenas de amigos, entre
políticos, empresários, profissionais liberais e gente do povo.

Na festa de Guarajuba, onde o jornal O Candeeiro foi
representado pelo seu diretor José Eduardo, várias figuras de
destaque prestigiaram o aniversariante, que recebeu a todos
com a mesma cordialidade de sempre, ao lado da esposa
Valdelice, dos filhos Degvalda, Degsandra e Nem, dos netos e
bisnetos, além de outros familiares.

Anotamos as presenças do prefeito de Candeias,
Pitagoras Ibiapina e a primeira dama, Soraia Cabral; dos
secretários municipais, Jairo Santos Silva, o Jarinho
(Governo); Júnior CCA, Emprego e Renda; Toni Gleidson,
Meio Ambiente; Marivalda Silva, então chefe de Gabinete da
Prefeitura, hoje vereadora; da juíza Jaciara Borges, que por
muitos anos comandou a Comarca de Candeias; do secretário
do Meio Ambiente de Madre de Deus, Luiz Montal, que estava
acompanhado da esposa Jane e do vereador Juscelino; dos
ex-vereadores de Candeias, Toinho Bordoni e Marcus Vinicius;
dos advogados Bezerra, Eriton e Mailson; do diretor da
Faculdade Regional de Filosofia Ciências de Letras de
Candeias, professor Osvaldo Miranda, que estava
acompanhado da esposa Virgínia, além de outras pessoas de
Candeias, Camaçari, Madre de Deus e Salvador.

Apresentações musicais
Como acontece sempre, o músico, cantor e compositor

Ditocar abriu a tarde musical, interpretando clássicos da MPB;
teve também uma canja dos cantores Dilsinho Santos e Uiris
Vieira. A grande festa em homenagem ao barão foi encerrada
com a apresentação da banda Sabor do Arrocha, comandada
pela cantora Fátima Santos, que botou todo mundo prá dançar.

Mais uma vez, o aniversário do Barão foi comemorado
com muita alegria pelos seus familiares e uma grande legião
de amigos. Parabéns!

Dentre os 39 formandos em
Bacharelado em
Contabilidade da Faculdade
Fundação Visconde de Cairu,
que colaram grau no último
dia 13 de maio, está uma
candeense muito conhecida
dos empresários do comércio
de Candeias. Trata-se da
jovem Anaildes dos Santos
Souza, mais conhecida como
Ninha da GM Contábil, braço
direito de Georgem Moreira,
dono de um dos mais
conceituados escritórios de
contabilidade da cidade.
Com mais de vinte anos de
bons serviços prestados à GM
Contábil, Ninha resolveu fazer
faculdade para ampliar os
seus conhecimentos e prestar
um melhor e mais técnico aos
inúmeros clientes do
escritório, que hoje está sob
sua responsabilidade, já que o
titular Georgem Moreira
assumiu a Secretaria de
Administração da Prefeitura.
Com certeza, a partir de agora,
a GM Contábil, que já era um
dos mais requisitados
escritórios de contabilidade
de Candeias, ganhará novos
clientes, sabendo que na sua
direção tem uma profissional
com nível superior.
A colação de grau de Anaildes
Souza e de seus 39
companheiros de sala de aula,
aconteceu na charmosa casa
de eventos Vila São José, no
Cabula, em Salvador.

Agradecimento
“Dá instrução ao sábio, e ele
se fará mais sábio ainda...”
Prov. 9:9
Enfim, chego ao que no início
parecia muito distante, a reta
final de mais uma etapa, para
realização de um grande
sonho. Ainda me lembro como
tudo começou... O primeiro
dia de aula, as expectativas, o
entusiasmo, os planos, os
novos amigos, os professores,

tudo era novo! Foram muitas
às lutas, mas, maiores foram
às vitórias, e isso porque Deus
se fez  presente em todos os
momentos, renovando a cada
dia minhas forças. Agradeço a
ti Senhor, pelo dom da vida,
por seu amor incondicional,
pela sabedoria concedida!
Agradeço ao  meu pai João
Batista, pelas orações em meu
favor e pelo cuidado
constante. Aos meus irmãos,
pelo carinho e incentivo!
Mana, nunca vou esquecer as
palavras de encorajamento e
força que  sempre me deu!
Essa conquista é nossa! A
minha família! Tios, primos,
sobrinhos, amo todos vocês!
Íris, sua força de vontade e
determinação muito me
inspirou!Aos meus amigos e
irmãos em Cristo que torcem
por mim! Lula, Naldo, esta
conquista tem a participação
de vocês! Georgem valeu pela
paciência e compreensão, nos
dias em que me ausentei,
atrasei... Foram
fundamentais! O que dizer de
você Claudio, pessoa especial
que cruzou na minha frente no
primeiro dia de aula e
permanecemos juntos até o
fim, nada é por acaso, tinha
que ser assim, obrigada por
tudo! Não dá pra citar todos...
O mérito da minha vitória é de
vocês!

Ninha da GM Contábil, agora
é bacharela em Contabilidade

Anaildes Souza foi a
juramentista da turma

Talento e orgulho para Candeias

ARRAIÁ DO BARÃO

Lorena Vilas Boas, puro talento a serviço de Candeias

Nem só de arrocha, pagode e
danças eróticas vive a juven-
tude de Candeias, e a prova
disso é a espetacular perfor-
mance em conhecimento da
jovem Lorena Santos Vilas
Boas, uma candeense que nos
provoca admiração e enche de
orgulho os seus famíliares e
amigos.

Formada em Técnica em
Automação Industrial, Lorena
é hoje aluna do curso de En-
genharia elétrica da Universi-
dade Federal da Bahia –
UFBA, sendo um dos desta-
ques da sua turma. Além de
ser uma estudante dedicada,
Lorena também exercita seu
lado solidário ao fundar um
grupo de teatro beneficente.

Graças a sua competência
, a jovem estudante já con-
quistou vários prêmios nacio-
nais e internacionais. Recen-
temente Lorena representou o

Brasil no Youth Ambassador
– Programa da Embaixada
dos Estados Unidos; partici-

pou da FEBRACE – Feira Bra-
sileira de Ciências e Engenha-
ria, conquistado os prêmios

Projeto Destaque do Estado
da Bahia; Prêmio Poli Cidadã
de Mensão Honrosa de Tecno-
logia e Desenvolvimento Soci-
al; Prêmio Instituto 3M, fican-
do em primeiro lugar em En-
genharia, se classificando para
o INTEL ISEF (Internaciona
Scienae andEngineering
Fairg, além de conquistar o
prêmio Intel Mulheres e Tec-
nologia, ganhando uma via-
gem para Los Angeles, para
explanar seu projeto da feira.

Lorena Vilas Boas repre-
sentou o Nordeste na Brazil
Conference, em 2017 e irá re-
presentar as mulheres do Bra-
sil na Alemanha, durante G
(irls) 20 Summit, que tem
como foco, melhorar o acesso
de meninas à ciência e tecno-
logia como ferramentas de
empoderamento feminino.
Parabéns, garota! Candeias
agradece

O prefeito Pitagoras e a 1a. dama Soraia se vestiram
a caráter para participar do Araiá do Barão

Barão ecebeu os convida-
dos na entrada do Arraiá

Barão recebeu vários ami-
gos no seu Arraiá

O Major Paulo da 1a.a
CIPM esteve presente

O presidente da Câmara de
M. Deus marcou presença

Uris cantor arrocha e deu
um show de romantismo

A banda Sabor do Arrocha
botou o Barão pra dançar

Ditocar caprichou na boa
música da MPB

Barão ao lado dos amigos
Jarinho e Dr, Eriton

Barão ao lado da filha, Deg, que foi uma das
organizadoras da festa de aniversário em Guarajuba

Barão se emociou na hora
do “Parabéns pra você” O prefeito Pitagoras

Ibiapina e o advogado
Luiz Montal foram abra-
çar o amigo Barão

Toinho, Marcus, Soraia
Cabral, Jarinho e Cacau
foram abraçaro Barão

Dezenas de amigos  parti-
ciparam da festa de
Guarajuba Maison Assis  foi abraçar

o amigo Barão

Central de Atendimento ATT

(71) 3432-1000

A ATT – Atlântico Transportes e
Turismo ainda oferece um serviço

exclusivo para as indústrias  do Polo
Petroquímico.

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-

se por ser uma das empresas mais conceituadas

no segmento de transporte na Bahia, oferecendo

serviços de transportes com qualidade, conforto,

segurança e respeito aos nossos clientes.

Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e

Turismo atendem diversos setores, tais como:

Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/out –

agência de viagens; Transporte de passageiros em

turismo e excursões; Feiras e congressos;

Indústria e fábricas; Instituições de ensino;

Transporte executivo; Passeios programados;

Motoristas treinados. Conforto, segurança,

pontualidade e higiene são componentes da

garantia para atingir a nossa meta, que é a sua

completa satisfação.

Especializada no transporte de passageiros, a ATT

– Atlântico Transportes e Turismo oferece aos

seus clientes e usuários sempre o que há de mais

moderno  e seguro no setor, inovando

responsavelmente, com segurança e com alta

qualidade, que nos diferenciam e garantem a

confiança e o bem estar de nossos clientes,

fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismo

uma das empresas mais conceituadas no

segmento de transporte do Estado.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br

Ouvidoria - 90908845-9090
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*PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS
*MASSAS*SALADAS *SUCOS *SOBREMESAS

Rua 13 de Maio, 1º Andar - Esquina com a rua Santo Antônio
Fone: (71) 3601-0687 - Candeias-Bahia

A melhor comida
a  Quilo da nossa
região

Restaurante O Braseiro

Show em homenagem
ao Dia das Mães

O cantor Carlos Alberto,
uma das vozes mais boni-
tas de Candeias, foi atra-
ção na festa das Mães

Fonte e Foto: Ascom / PMC

NOTA DE ESCLARECIMENTO
SOBRE O CANCELAMENTO
DO ARRAIÁ DO CHICO 2017

Seminário Internacional

de Estudos AfricanosUnidade Móvel de atendimento a
mulheres chega ao distrito de Passé

Noel Tavares é graduado em Secretariado Executivo e

em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo Cultural

ALUGO GALPÕES EM CANDEIAS

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

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

Rod, BA522 após o Posto da Polícia

Rodoviária Estadual sentido Salvador

Facebook: netnovais corretora

e-mail: netenovaiscorretora@yahoo.com.br

(71) 3252-7116 / 988456917 (Oi)

WhatsApp: 929381173

CONTATO

Grana indigesta para
políticos e empresários

Por Noel Tavares

FORMATURA DE ELDER

Fonte: SECOM /PMSFC

Elder Sena Amorim é um dos principais coloaboradores
do Sindicato do Comerciários de Candeias e, para a alegria
dos seus companheiros, familiares, amigos e, principalmen-
te do presidente José Carneiro da Silva, o jovem sindica-
lista acaba de se formar em Administração de Empresas pela
Faculdade Regional de Filosofia e Letras de Candeias - FAC.

A festa de formatura de Elder e seus companheiros de tur-
ma, aconteceu no último dia 8 de abril, em soleninadade re-
alizada na Câmara Municipal de Candeias.

Os padrinhos do formando (foto) foram o presidente José
Carneiro e a esposa de Elder, Lucineía Amorim.

Em decisão tomada após uma exaustiva discussão entre
o colegiado municipal, composto pelo prefeito Evandro
Almeida e todos os secretários municipais, ficou
decidido o cancelamento do evento Arraiá do Chico,
edição 2017. A decisão foi ratificada tanto em vista do
atual cenário econômico que o país enfrenta, o qual
também atinge o município de São Francisco do Conde,
quanto pelas despesas que precisariam ser realizadas,
frente a uma série de prioridades que a gestão tem com
a população franciscana.

Após um estudo detalhado sobre os números que
envolvem o festejo junino, dos três últimos anos para
cá, foi pensada uma nova perspectiva de
redimensionamento da festa, com um formato menor
e mais tradicional, que primasse pela redução de custos
e que também potencializasse as possibilidades de
negócios locais, porém, os resultados não foram
satisfatórios, tornando a realização da festa inviável.

Para a secretária de Turismo, Ússula Flávia, não se
trata apenas de reduzir custos, mas de trazer uma
proposta de sustentabilidade ao evento. “A Prefeitura
entende que é preciso maximizar resultados, atrair
mais investidores, gerar mais emprego e renda, fazer
com que circule um número maior de recursos no
município, por isso a gestão Evandro Almeida foi
sensível à necessidade de recuar nesse momento para
atender as necessidades administrativas da própria
gestão”, declara a secretária, que já havia encaminhado
a solicitação de apoio do Ministério do Turismo.”Ainda
assim, a operacionalização de um evento não está
apenas na contratação de bandas, não se dá só pela
disponibilização de estrutura, envolve uma série de
outros fatores que nesse momento, diante do cenário,
não seria prioridade de gestão”, ressalta.

Coerente em sua afirmativa, o prefeito Evandro
Almeida ressaltou suas prioridades de gestão. “A crise
político-econômica que afeta o país tem feito muitos
municípios repensarem suas festas de São João, como
também é o caso de São Francisco do Conde.
Entendemos que a nossa necessidade atual principal
é a de assegurar uma saúde e educação de qualidade
para os nossos munícipes e o funcionamento pleno da
administração, com os direitos dos nossos servidores
salvaguardados. O momento é o de dar continuidade
aos trabalhos que têm sido executados em prol da
comunidade e não o de gastar dinheiro com festa. É
doloroso pensar em festa num momento de tanta
dificuldade”, aponta o gestor. Para Almeida, a
suspensão do Arraiá do Chico segue na perspectiva de
garantir outras realizações na cidade, como o da
execução de obras essenciais ao desenvolvimento do
município e a manutenção de sua decisão em realizar
o pleito antigo e tão almejado pelos funcionários da
Prefeitura, que é o Enquadramento do Plano de Cargos
e Salários dos Servidores Municipais Estáveis Celetistas
e Estatutários, o qual ocorrerá em novembro deste ano,
enquanto que o data-base, com o reajuste salarial
desses mesmos profissionais, será dado no mês de
maio, retroativo a abril.

A prefeitura municipal de Can-
deias realizou no domingo, 14
de maio, na praça Dr. Gualber-
to Dantas Fontes, um grande
show em homenagem ao Dia
das Mães, comemorado anual-
mente no segundo domingo de
maio. O evento contou com a
presença de Secretários e ve-
readores, além de sorteio de
brindes e grandes atrações
como Fernanda Vieira, Carlos
Alberto, Juliana Ribeiro e Ari-
any Azevedo, que fizeram uma
grande festa em homenagem a
“Rainha do Lar”.

A cantora Fernanda Viei-
ra abriu o evento cantando
grandes sucessos e animando
todos. Em seguida foi a vez de
Juliana Ribeiro que, em ritmo
de samba, fez o público dan-
çar e esquentar a noite. O can-
tor e compositor Carlos Alber-
to, especialista em Música
Popular Brasileira, também
foi uma das atrações da gran-
de noite das mães, que foi en-
cerrada ao som de Ariany Aze-
vedo. Além das atrações mu-
sicais, houve sorteio de pre-
sentes e dedicatórias de filhos,
que encheram de emoção as
mamães presentes.

Estiveram presentes, além
do Prefeito Pitágoras Ibiapi-
na, a Secretária de Ação Soci-
al, Joelma Aneide; Secretário
de Planejamento, Robson
Santana; Secretário de Espor-
te, Nem de Barão; Meio Am-
biente, Toni Gledson; o Secre-
tário de Governo, Jairinho; o
Secretário de Emprego e Ren-
da, Junior CCA; O Secretário
de Cultura, Cássio Vinícius; A
Secretária de Saúde, Soraia
Cabral e a Vereadora, Mari-
valda Silva.

Podridão, esquema para usurpar o dinheiro da nação e a
sensação de impunidade fazem o país sofrer com a
deselegância de políticos e empresários do ramo da carne,
que a todo custo lutam para aumentar os seus patrimônios,
através de atos ilícitos. E as notícias veiculadas quarta-feira,
dia 17, fazem o nosso raciocínio viajar em uma gama de
pensamentos para formar um conceito sobre todo esse mar
de lama que atinge o Brasil. É duro, o brasileiro todos os
dias sofrer bombardeios de notícias relacionadas à farsa
promovida por quem deveria elaborar, votar e aprovar leis
em benefício do país chamado Brasil.

A mistura JBS, Temer, Cunha, Palocci, Mantega, Aécio e
muitos outros empresários e políticos se tornou um prato
indigesto para qualquer ser vivente tentar digerir, até mesmo
em conversas nas esquinas da vida. A empresa do ramo de
alimentos e principalmente de carnes que, em tão pouco
tempo, se transformou numa potência mundial se aliou a
políticos inescrupulosos para participar de esquemas
fraudulentos, como a compra de medidas votadas em
Brasília.

É duro entender como a ganância dessas pessoas chega
ao ponto de se tornarem alvo da Polícia Federal e da justiça
e mesmo assim, os crimes não param de ocorrer. O deputado
federal cassado, Eduardo Cunha, é um grande exemplo disso.
Mesmo preso, ele recebeu R$ 5 milhões e conseguiu negociar
uma mesada de 500 mil por semana durante 20 anos. Ainda
fazem parte deste escândalo mais R$ 20 milhões referentes
à tramitação de uma lei para beneficiar a empresa de
alimentos JBS.

Para deixar a nação brasileira mais pasma ainda, as
denúncias apontam que o presidente da república, Michel
Temer, sabia do esquema de pagamentos, para Eduardo
Cunha não denunciar irregularidades sobre os seus aliados.
Essas denúncias feitas, em Delação Premiada, pelos irmãos
Joesley Batista e Wesley Batista, deixaram o brasileiro atento
e, ainda durante a noite de quarta, as manifestações
começaram em locais diferentes do país, como São Paulo e
Brasília.

Independente de o povo sair às ruas para protestar, o
Superior Tribunal Federal – STF, sob o comando do ministro
Edson Fachin, precisa ser: justo; honesto; duro; cauteloso;
sincero e não passar a mão na cabeça de ninguém porque o
brasileiro está cheio daquele jeitinho que sempre livra o
criminoso de qualquer tipo de punição. Aqui no País e no
mundo, essas denúncias de corrupção causaram estragos
porque as cotações das empresas brasileiras caíram e isso
significa prejuízos incalculáveis.

Mas independente da cotação de empresas, o Brasil
precisa ter vergonha na cara. Porém, se depender de políticos
inescrupulosos e empresários sanguinários, isso nunca vai
acontecer. Eles são tão asquerosos que fingem não imaginar
quantas pessoas são prejudicadas com toda essa roubalheira
que promove a morte do povo nas filas dos hospitais. As
escolas estão sem merenda e sem estrutura, o povo não tem
emprego, nem creche e nem comida, mas esse mesmo povo
que sofre com essas mazelas tem, pelo menos, a esperança
de um Brasil melhor e essa não pode morrer nunca.

São Francisco do Conde se-
diou um seminário com o
tema “Os estudos africanos na
universidade: método e pes-
quisa”, que aconteceu no
Campus dos Malês, em São
Francisco do Conde, de 24 a
26 desse mês, durante o I Se-
minário Internacional de Es-
tudos Africanos.

O evento marca a oficiali-
zação das atividades e da apre-
sentação do Centro de Estu-
dos Africanos e da Diáspora
(Ceiafrica/Malês) para a co-
munidade acadêmica. E um
evento aberto à comunidade,
sem a necessidade de inscri-
ção prévia. Além disso, o even-
to dará espaço aos estudantes,
com a proposta de debate so-
bre “Juventude, demografia e
desenvolvimento em África”,
seguido das apresentações de
trabalhos dos alunos da pró-
pria instituição.

Segundo os organizadores,
o objetivo do evento é: “con-
vidar os participantes a dis-
cutirem sobre o tema propos-
to. Para esse fim, o seminá-
rio traz uma série de ativida-
des, como a conferência de
abertura, a ser proferida pelo
professor Gabriel Monteiro,
Reitor da Universidade de
Santiago [Cabo Verde], e di-
ferentes mesas que contem-

plarão as discussões sobre os
estudos africanos no Brasil,
os estudos da diáspora e os
estudos africanos na univer-
sidade”.

Outro importante objetivo
do evento é o estreitamento
das relações e assinaturas do
acordo de cooperação e mobi-
lidade acadêmica entre a Uni-
lab e a Universidade de Santi-
ago, para o qual terá a presen-
ça do Reitor Pro-Tempore da
Unilab, Anástacio Queiroz, e
do Pró-Reitor de Relações
Institucionais, Edson Borges.

Todas as atividades do
evento contam com a presen-
ça de importantes pesquisa-
dores, sejam do âmbito inter-
nacional, como a Professora
Doutora AminahPilgrim
(Umass-Boston/EUA) e o pro-
fessor João Rosa (Bridgewa-
terStateUniversity/EUA).
Como referências nos estudos
africanos no Brasil, destacam-
se os professores Yeda Pessoa
de Castro (UEFS), Kabengele-
Munanga (USP/UFRB), Car-
los Henriques Serano (USP),
Acácio Almeida Santos (UFA-
BC), Vanicléia Silva Santos
(UFMG), Ivaldo Marciano
(UNEB), Juvenal Carvalho
(UFRB) e Bas‘IleleMalomalo
(Unilab).

A Secretaria de Saúde (SE-
SAU) e a Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Soci-
al (SEDAS), em parceria com
a Secretaria do Estado da
Bahia para o Desenvolvimen-
to de Politicas Públicas de pro-
teção à Mulher (SPM), levou
ao distrito de Passé, no último
dia 9 de maio, a unidade mó-
vel de atendimento à mulher.
O ônibus conta com duas sa-
las para o atendimento perso-
nalizado e a equipe que com-
põe a caravana presta serviços
psicológico, jurídico e social às
mulheres em situação de vio-
lência doméstica. A SESAU
disponibilizou material de
apoio e uma enfermeira para
atendimento.

Dezenas de mulheres pres-
tigiaram o evento e tiveram

uma aula sobre os tipos de vi-
olências domésticas e de que
forma costuma se manifestar.
Diante da explanação, foram
relatados dramas vividos no
lar, de agressão verbal à vio-
lência física. A moradora Tâ-
nia, sem cerimônia, relatou
diante de todos os presentes,
a agressão verbal que sofre
constantemente, porém enfa-
tizou que o seu parceiro não a
agride fisicamente. “Ele me
xinga de tudo quanto é nome,
mais em mim não bate não,
quem bate nele sou eu”, expli-
cou Tânia.

Ao final do bate papo com
a comunidade, foi iniciado o
atendimento individual, para
as pessoas que sentissem ne-
cessidade de orientação dos
profissionais presentes.
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Prefeito amplia base
de apoio na Câmara
de Vereadores

Marivalda  Silva voltou
empolgada para a
Câmara de Vereadores

O novo chefe da SESP,
Valdir Cruz promete
muito trabalho na cidade

Fonte: Secom / PMSFC

Nova Ronda Escolar irá garantir a segurança
nas escolas de São Francisco do Conde

I Semana de Letras da UNILAB de SFC

Evandro Almeida e  Marivaldo Amaral entregam a viatura

SESP vistoria transporte
escolar de Candeias
A Prefeitura Municipal de
Candeias, através da Secre-
taria de Serviços Públicos
(SESP), realizou, entre os

dias 22 e 26 de maio, vistori-
as em todos os ônibus esco-
lares (Municipal, técnico e
universitário), para verificar

as condições dos veículos que
transportam os estudantes do
município.

Na inspeção que aconte-
ceu na garagem da prefeitu-
ra, foi verificada toda parte
elétrica, condições das portas,
assentos e pneus.De acordo
com o secretário Valdir Cruz,

recentemente nomeado para
o cargo,os ônibus que não ti-
verem condições total ou par-
cial de uso serão substituídos
até que seja sanado o proble-
ma. “Precisamos prporcionar
conforto e segurança para
nossos estudantes” justificou
o novo titular da SESP.

Indignação I
Indignação generalizada! Este é o sentimento que aflora em
grande parte da população brasileira,com a situação atual da
política e da economia do país. Brasileiros natos que tem o
patriotismo correndo nas veias clamam por uma solução defi-
nitiva diante da instabilidade institucional. O Estado, por mais
que seja corrupto, moroso e impotente, é essencial para orga-
nizar a sociedade. O problema crucial está nos políticos. O fisi-
ologismo, o interesse próprio, a roubalheira, o enriquecimen-
to ilícito e as falcatruasfazem parte do dia-a-dia desta classe
que envergonham o Brasil. A esperança do povo brasileiro é
que a justiça prevaleça, os bandidos fiquem atrás das grades e
o dinheiro roubado seja devolvido aos cofres públicos.

Indignação II
O que esperar da justiça brasileira? Corruptos serão presos? A
verdade prevalecerá? Políticos serão punidos? Processos se-
rão arquivados? O petrolão vai dar em pizza? Essas são per-
guntas que povoam o pensamento da população. A indignação
é o assunto principal em todas as classes sociais. É quase im-
possível não estar revoltado com a podridão da política brasi-
leira. Os escândalos viraram rotina e os políticos se dizem ino-
centes, que não sabiam de nada, alegam inocência nos desvios
do dinheiro da Petrobras, no caixa 2 e no superfaturamento de
obras. Delatores citam os nomes dos corruptores e corruptos,
apresentamprovas, extratos de depósitos bancários e dizem
onde foi aplicado o dinheiro roubado. A Polícia Federal pren-
de os bandidos e o Supremo Tribunal Federal - STF solta. O
cidadão de bem está de mãos atadas, à espera de Justiça.

Gilmar Mendes
O voto de minerva do Ministro do Supremo Tribunal Federal
– STF, Gilmar Mendes, pela soltura do ex-ministro da Casa
Civil da presidência da República, no governo do ex-presiden-
te Luis Inácio Lula da Silva, José Dirceu, acendeu um senti-
mento de impunidade no povo brasileiro. No último dia 02,
asociedade foi surpreendida pela decisão da Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal - STF, que julgou precedente o
habeas corpus ao ex-ministro, preso desde agosto de 2015. O
petista já foi condenado a mais de 32 anos de reclusão, no
âmbito da Operação Lava Jato. A votação estava empatada em
2 x 2, mas o voto de minerva do ministro Gilmar Mendes foi
favorável à soltura de José Dirceu. Nas redes sociais, o minis-
tro foi hostilizado e desmoralizado de todas as formas possí-
veis. Uma lista virtual para o pedido de impeachment do ma-
gistrado já conta com mais de 500.00o assinaturas.

Dalton Dallagnol
O Procurador da República e coordenador da Força Tarefa do
Ministério Público Federal da Operação Lava Jato, Dalton
Dallagnol, tem desenvolvido um trabalho brilhanteno comba-
te à corrupção e à roubalheira no setor público no Brasil. Dallag-
nol é formado em Direito, pela Universidade Federal do Para-
ná-UFPR e mestre em Direito pela Harvard. As suas pondera-
ções e a aplicação das leis reacendem a esperança de se fazer
justiça neste país. A Operação Lava Jato tem o apoio maciço
dos cidadãos de bem, masexpurgar a corrupção da política não
será uma tarefa  fácil. A organização criminosa está disfarçada
de bons moços e tenta distorcer as leis para beneficiar políti-
cos e aliados. Até um semianalfabeto bate de frente com a Jus-
tiça e quer mandar prender juízes, promotores e jornalistas.
Entretanto o procurador Dallagnol tem demonstrado firmeza
nas suas decisões.  ParabénsDalton Dallagnol. Siga em frente!
O Brasil conta com você!

Reforma da Previdência
Chorar e espernear de nada adiantará. A ignorância tornou cega
a classe trabalhadora do Brasil. Do ponto de vista econômico,
a reforma da previdência é essencial para o país. A discussão
está em aberto. A sociedade e os legisladores devem entrar em
um acordo comum que beneficie ambas as partes. O déficit da
previdência é fato real e o trabalhador é, em parte, culpado por
esse problema. Aqui em Candeias, por exemplo, dezenas de
trabalhadores estão aposentados como doidos para receber o
benefício. Na zona rural, pessoas são aposentadas como traba-
lhador do campo, sem saber distinguir a diferença entre uma
enxada de uma enxadeta. Essa situação não é exclusiva do
município de Candeias. Viver mamando nas tetas do governo,
mesmo estando em condições laborais perfeitas não se justifi-
cadiante da roubalheira dos políticos.

Reforma trabalhista
Analisando o cenário trabalhista mundial, a legislação traba-
lhista brasileira está arcaica e fora do contexto empresarial.
No mundo globalizado, a relação entre patrão e empregado é
de comum acordo. Direitos e deveres do empregador edo em-
pregado são equiparados. No sistema atual, a balança tende
somente para o empregado que se empenha em exigirseus di-
reitos e conta com o apoio dos sindicatos, advogados e justiça
do trabalho. O patrão só tem valor no momento da contrata-
ção, mas, posteriormente, é tratado com explorador, sugador
do suor, arrogante e exigente. Os deveres e a ética profissional
do empregado são esquecidos. Prova disto são os atrasos cons-
tantes, faltas ao trabalho sem explicação plausível, atestados
de saúde falsos, mau humor, desleixo pelo trabalho, descarre-
go dos seus problemas pessoais nos colegas de trabalho, mau
atendimento ao cliente, uso do celular durante o expediente
(vício do WhatsApp), fofoca, pequenos furtos entre outros.

Advogados revoltados
Mesmo o empregador assinando a carteira de trabalho do em-
pregado, recolhendo os encargos trabalhistas, como o INSS e
FGTS, pagando o salário em dia, férias, 13º salário e, na de-
missão, pagando aindenização devida, ele ainda pode ser con-
testado na Justiça do Trabalho. Sindicatos e advogados ale-
gam direitos não previstos no contrato de trabalho e reivindi-
cam indenizações milionárias. Neste caso, o empregador não
tem voz, é humilhado e ameaçado a pagar a indenização, sob
pena de ter os seus bens confiscados. Os advogados recebem
30% do montante ea Justiça do Trabalho passa como um rolo
compressor sobre o empregador. No Brasil cerca de 3 milhões
de ações trabalhista são abertas por ano. A reforma trabalhista
pode mudar esse cenário e isto está deixando os advogados
revoltados.

Uma das metas do plano es-
tratégico da Secretaria da
Educação – SEDUC foi atin-
gida na manhã da última se-
gunda-feira(15). Foi entregue
à comunidade franciscana a
nova Ronda Escolar, pelas
mãos do prefeito Evandro Al-
meida, acompanhado do vice-
prefeito e secretário de Gover-
no Nem do Caípe e do secre-
tário da Educação Marivaldo
do Amaral.O ato simbólico
ocorreu no CEAS - Centro de
Aperfeiçoamento do Saber,
onde funcionará um dos pos-
tos da ronda escolar. A outra
base será na sede e, desse
modo, a ronda poderá circu-
lar por todos os bairros de
São Francisco do
Conde. Estiveram presentes a
diretora da escola, professora
Gal,vereadores e outras auto-
ridades, além de professores e
alunos da unidade escolar,
que vibraram muito com a
conquista. “Agora eu me sin-
to mais segura para vir à es-
cola”, comentou a aluna Ma-
ria Silva.

Rodeado de estudan-
tes, que estampavam na face
o contentamento diante do
prefeito, o gestor Evandro Al-
meida ressaltou a importân-
cia que a educação assume no
seu governo e celebrou a atu-
ação da ronda escolar, que ini-
ciará de pronto suas ativida-
des. “A educação, junto com
a saúde, é o carro-chefe da
nossa gestão. Não medirei
esforços para oferecer às
nossas crianças e jovens uma

educação digna como o nos-
so povo merece”, afirmou o
prefeito.

A equipe da ronda é for-
mada por 32 profissionais de
segurança, que contam com
dois veículos devidamente
identificados, os quais circula-
rão na sede e nos bairros de
São Francisco do Conde. “Es-
tou muito satisfeito por con-
cretizar mais uma ação da
nossa secretaria, que visa tor-
nar o ambiente escolar o mais

seguro possível, para que
nossos alunos possam estu-
dar em paz”, declarou o secre-
tário Marivaldo. O secretário
ainda frisou que a violência
não ocorre dentro da escola,
mas vem de pontos específicos
das comunidades. “Com a
presença da ronda iremos
inibir a ação dos bandidos,
para que não ousem se apro-
ximar de nossas escolas”,
completou o gestor da pasta
da Educação.

Na ocasião, foi anunci-
ada a transferência das ativi-
dades do CEAS para o novo
prédio escolar que será inau-
gurado no Caípe. A previsão é
que a mudança ocorra nas fé-
rias juninas. Segundo Mari-
valdo do Amaral, “a intenção
é que os alunos iniciem o se-
gundo semestre já na nova
escola, com instalações mo-
dernas e especialmente cons-
truída para oferecer uma
educação de ponta”, concluiu
o Secretário.

Aconteceu, entre os dias 16 e
19 de maio, a Semana de
Letras da UNILAB / Campus
dos Malês, com o temaEntre
Brasil e África: Travessi-
as Lusófonas. O evento, que
será realizado no campus da
Universidade, localizada na
Baixa Fria, tem o apoio da Se-
cretaria Municipal da Educa-
ção de São Francisco do Con-
de.

A Semana de Letras cele-
bra o intercâmbio de saberes,
linguagens e culturas entre os
países onde se fala o portugu-
ês, sobretudo os países africa-
nos e o Brasil. O evento reu-
niu professores, pesquisado-
res e estudantes brasileiros e
africanos para tratar de ques-
tões relativas aos usos da lín-
gua, às produções literárias e
à formação de professores. A

proposta é que o evento se
consolide na região como
oportunidade de comparti-
lhar conhecimento, através de
palestras, minicursos, apre-
sentação de pesquisas e trocas
de experiências em torno de
novas perspectivas de ensino
de português como primeira
e segunda língua.

A ação proporcionou aos
seus participantes oportuni-
dade de atualização e sociali-
zação de experiências. Além
disso, ofereceu uma ampla
programação, onde os alunos
graduandos da UNILAB e de
outras universidades poderão
ampliar o debate com a parti-
cipação de pesquisadores de
outras universidades.

Os estudantes do curso de
Letras-Português da UNI-
LAB, principal público-alvo

do evento, são preparados
para estarem aptos a lecionar
a língua portuguesa no ensino
básico, em qualquer país onde
se fale o português, levando
em consideração as distintas
realidades do mundo lusófo-
no.

“Nosso principal objetivo é
fomentar a formação de um
profissional com capacidade
de reflexão crítica e atualiza-
da acerca das questões acadê-
micas contemporâneas rela-
tivas às diversas conexões das
áreas das humanidades, so-
bretudo relativas aos fenôme-
nos linguísticos e literários”,
declarou a professora Vânia
Vasconcelos, presidente da
comissão organizadora do
evento.

O secretário da Educação,
Marivaldo do Amaral, que

também é professor da UNI-
LAB, esteve presente no even-
to, participando da mesa de
abertura. Dentro da progra-
mação geral, houve uma pa-
lestra exclusiva para professo-
res da rede pública de São
Francisco do Conde e da UNI-
LAB, na manhã do dia 18.
“Para que a educação mude
a realidade social de São
Francisco do Conde, ela tem
que ter qualidade, e para que
esta meta seja alcançada, a
parceria com a UNILAB e a
formação continuada dos
nossos profissionais da Edu-
cação são de fundamental
importância. Por isso, sob a
orientação do prefeito Evan-
dro Almeida, apoiaremos
sempre a UNILAB, um patri-
mônio da nossa região”, afir-
mou o secretário.

A base de apoio político do
prefeito de Candeias, Pitágo-
ras Ibiapina, foi ampliada no
último dia 11 de maio, na Câ-
mara de Vereadores, com a
posse da vereadora Marivalda
da Silva (PT), e a adesão de
três vereadores, que foram
eleitos na oposição, mas que
diziam fazer parte do bloco
independente. Gil Soares
(PTB), Lucimeire Magalhães
(PTC) e Rosana de Souza
(PTN). Estes formam, agora,
a maioria necessária para
aprovação de projetos de in-
teresse do Executivo Munici-
pal.

A posse da vereadora Ma-
rivalda da Silva se deu após o
afastamento do vereador Val-
dir Cruz (PDT), que assumiu
o cargo de Secretário de Ser-

viços Públicos. A parlamen-
tar, que obteve 725 votos na
eleição de 2016, e era a pri-
meira suplente da coligação
PDT, PT e PPL, voltou à Câ-
mara em grande estilo. Cerca
de 100 correligionários seus
lotaram as dependências da
Casa Parlamentar, para apoi-
ar o seu retorno ao Legislati-
vo.

No seu primeiro discurso,
Marivalda agradeceu o apoio
recebido pelos seus correligi-
onários e pela população que
lotou o plenário, e disse que
estava voltando para defender
os interesses do município.
Bastante empolgada, Marival-
da sinalizou que a partir de
agora, o governo terá sempre
na Tribuna alguém para de-
fender seus interesses. Mas a
vereadora também fez ques-
tão de lembrar a sua origem
de sindicalista e estará, tam-
bém, defendendo os interes-

ses dos trabalhos, fazendo
uma alusão ao impasse que foi
criado entre o Sindicato dos
funcionários públicos munici-
pais e a Prefeitura.

Vereadora de dois manda-
tos, Marivalda vê sua ida para
a Câmara como mais um gran-
de desafio. “Na gestão, pude
ter um contato mais próximo
com a engrenagem adminis-
trativa e ter uma visão mais
ampla do funcionamento da
cidade. Voltar à Câmara é sem
dúvida um orgulho que sinto
neste momento e tenho certe-
za que posso ajudar ainda
mais os moradores da cidade
e contribuir para soluções que
o município precisa” afirmou.

O agora secretário de Ser-
viços Públicos, Valdir Cruz,
afirmou que irá continuar lu-
tando pela coletividade.
“Como vereador a gente fica
na Câmara só pedindo, apro-
vando lei, cobrando e já esta-

mos nos sentindo impotentes
de estar ali só prestando ser-
viço à sociedade, mas o resul-
tado de fato não estava acon-
tecendo. Agora, assumindo a
secretaria, entendo que vou
poder de fato contribuir me-
lhor com a nossa cidade”.

Para o prefeito Pitágoras
Ibiapina, a nova composição
de forças na Câmara de Vere-
adores trará mais dinamismo
e apoio às questões munici-
pais. “Com toda certeza, a Câ-
mara fará seu papel de ajudar
a cidade. A vinda desses no-
vos vereadores junto aos que
já compunham a nossa base,
dará mais harmonia às pautas
que são interessantes para a
nossa Candeias”, afirmou o
chefe do Executivo, Pitagoras
Ibiapina.
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Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

Locação de Ônibus e Vans Para Excursões, Turismo e Empresas
Toda Estrutura de Que Você Precisa, Com a Pontualidade Que Você Merece

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

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

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

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

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

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

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL, FISCAL E PESSOAL

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

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade. Confira!

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

PEÇAS E SERVIÇOES PARA TODAS TODAS AS MARCAS DE VEÍCULOS

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

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

CANDEIAS VAI GANHAR O MODERNO CONDOMÍNIO QUINTAS DO BARÃO!

O Condomínio Quintas da Barão, que já está com cerca de 80 por
cento das obras de terraplanagem prontas e que iniciará a sua

comercialização nos próximos dias, será um dos empreendimentos
imobiliários mais espetaculares da região. Aguarde!

O Condomínio Quintas do Barão fica na Rodovia
Candeias/São Sebastião do Passé, na Antiga Fazendinha do

Barão, no bairro Ouro Negro,próximo à praça dos Três
Poderes, onde estão localizados a Prefeitura, o Fórum e a

Câmara de Vereadores de Candeias

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

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

PARA
LOCAÇÃO

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

Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus

Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 - 2º Andar - Sala 15 - Fone: (92) 3343-6678 - Manaus

ADVOGADOS

INSS - FGTS - TRABALHISTA - CÍVIL
ENERGIA ELÉTRICA - TRIBUTÁRIA
FAMÍLA - CONSUMIDOR
PREVIDENCIÁRIA

Consulta Grátis

               Telefones:

        (75) 99192-2577
        (71) 3601- 2983
        (71) 99650-8532
        (71) 98201-6492

Rua 13 de Maio, nº 01 - Sala 105

Anexo à Redação de O Candeeiro

Candeias - Bahia

ABERTO AOS SÁBADOS


