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Grande procissão marca o
encerramento da festa em
louvor a N. S. das Candeias

Prefeito Sargento Francisco foi
buscar na oposição, três nomes
para recompor o seu secretariado

A praça Nossa Senhora das Candeias ficou lotada de fiéis depois da procissão

O maior evento católico da
região metropolitana de
Salvador e  Recôncavo baiano,
a festa de Nossa Senhora das
Candeias, que chegou a sua
119ª edição, foi encerrada no
último dia 3 de fevereiro com
a realização de uma grande
Procissão,  acompanhada por
cerca de nove mil fiéis que
percorreram as principais
ruas da cidade.

Com muita devoção e fé, a
multidão partiu do Adro da
Igreja Matriz por volta das 16
horas e todo o percurso foi
bastante animado por
cânticos a Deus e à padroeira
da cidade.  Às 18 horas, os fiéis
chegaram de regresso  à Praça,
onde o pároco do Santuário
Nossa Senhora das Candeias,
frei Jorge Luiz, celebrou a
Benção do Santíssimo
Sacramento.

EDITORIAL

Jair Cardoso, Lindinalva Freitas e Carlos Alberto, saíram da oposição para o Governo

Visando as eleições municipais
de outubro próximo, quando
pretende, através da Justiça
Eleitoral conseguir o direito de
concorrer a um novo manda-
to, o prefeito Sargento Fran-
cisco fez uma pequena refor-
ma administrativa, buscando
se cacifar eleitoralmente. A es-
tratégia foi buscar na oposição
nomes capazes de dar impul-
so a sua administração e for-
talecer a sua provável candida-
tura à reeleição.

Para a Secretaria de Assis-
tência Social, foi nomeado o

diretor da rádio Baiana FM,
Carlos Alberto, que na eleição
passada foi o candidato a vice
na chapa de Tonha Magalhães.
Ele substituiu a primeira dama
Rosineide Silva, que foi
deslocada para a Secretaria de
Administração.

Já para a importante Se-
cretaria de Educação, tomou
posse o advogado e professor
Jair Cardoso, que foi candida-
to a prefeito pelo PDT, portan-
to, concorrente de Sargento
Francisco nas eleições de
2012.

Para a Secretaria de Saúde
a escolhida foi a ex-vice
prefeita nas administrações de
Tonha e Ju Magalhães,
Lindinalva Freitas, que tam-
bém exerceu o cargo de Secre-
tária de Saúde.

Além desses, também foi
nomeado para assumir interi-
namente, o jovem Dorival
Júnior, para a Secretaria de
Finanças, em substituição ao
titular Gerolino Mascarenhas,
que estaria com problemas de
saúde e pediu o seu afasta-
mento do cargo.

Câmara Municipal abre os trabalhos
para o último ano da 14ª Legislatura

Mais um ano de desafios

Uma sessão solene realizada
no último dia 16 de fevereiro

Fotos de Capa: Abdias Alves

(foto), marcou a abertura dos
trabalhos legislativos do quar-
to e último período da 14ª
Legislatura da Câmara Munici-
pal de Candeias.

Na oportunidade, o prefei-
to Sargento Francisco leu a
mensagem anual, mostrando
aos presentes as realizações do

seu governo no ano de 2015 e
enumerou os diversos projetos
que deverão ser executados
nesse ano de 2016.

O vice-prefeito Bom Jorge
esteve ao lado do prefeito e do
presidente da Câmara de Vere-
adores Reigilson  Soares.

Representante do Vaticano visita  Candeias

Muito simpático, o
Núncio Dom Giovanni
D’Aniello cumprimentou
os fiéis que foram
recepcioná-lo  na Igreja
de Nossa Senhora da
Candeias

No último dia 20 de fevereiro
aconteceu um grande fato his-
tórico-religioso para a cidade
de Candeias: a visita oficial do
Núncio Apostólico Dom
Giovanni D’Aniello ao Santu-
ário Nossa Senhora das
Candeias. Página 4

Desde que circulamos pela
primeira vez, em fevereiro
de 2005 –  e lá se vão 11 anos
– o nosso principal objetivo
era trazer para Candeias um
veículo de comunicação
impresso, que tivesse
independência e
responsabilidade, capaz de
mostrar à sociedade a
informação com clareza,
relatando os fatos como eles
realmente acontecem.
Assim nasceu O Candeeiro.
Apesar das inúmeras
dificuldades, o nosso
objetivo inicial continua
firme, sem nos importarmos
com as pressões e as
tentativas de nos intimidar.

Esse momento
representa a superação de
obstáculos iniciais e revela o
estabelecimento, pela
sedimentação de sua
existência, na comunidade
regional. São 11 anos de
assídua publicação, em 119
edições, esclarecendo a
população na chama de seu
instrumento: a notícia, algo
que tem se fragilizado,
quanto à sua veracidade, em

tempos de redes sociais,
onde cada um posta o que
quer, sem se preocupar com
o impacto da informação.

Em respeito ao leitor e à
profissão que tanto nos
orgulha, temos a convicção
de que durante os 11 anos de
circulação do nosso jornal,
sempre primamos pela
veracidade. Do mesmo
modo, estivemos conectados
com os fatos mais
representativos de nossa
região.

Aos que anunciaram, os
nossos agradecimentos.
Através dos anúncios é que
foi possível a ida de cada
edição à gráfica e de lá para
as mãos dos nossos leitores.
Aos que ainda não
anunciaram, o incentivo
para que de agora em diante
o façam e tornem-se
também integrantes desta
família de luz.

Mesmo com tantas
dificuldades, O Candeeiro não
deve ser apagado, e não será.
Sua chama tem força e quer
continuar acesa.

Assim será!
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Injustiças e disparidades

As fronteiras vibracionais do Universo

Grão de mostarda e tempos melhores

Atravessamos um momento de
transformação no mundo, radical
e turbulento sob muitos aspectos,
o que exige de nós capacidade
superior no enfrentamento de
obstáculos de todos os matizes.
Assim comecei mais uma palestra
no rádio. E prossegui: Não me
refiro a uma correria neurótica —
porque há gente que corre, corre,

corre sem chegar a ponto algum.
Falo aqui de uma preparação
sistemática e corajosa em prol de
tempos melhores, sempre
desejados, mas até agora não
devidamente conseguidos pela
Humanidade (...). O que lhe anda
talvez faltando é perspicácia e
perseverança no tocante a certos
ensinamentos básicos que Jesus,
o Profeta Divino, farta e
esperançosamente, nos transmite.
Bom exemplo encontramos na
Parábola do Grão de Mostarda,
em que um homem planta

A Ciência humana, a
despeito dos
respeitáveis esforços
de tantos abnegados
idealistas, encontra-
se no início de sua
brilhante trajetória,

apesar do extraordinário progresso
a que nos tem conduzido. Vejamos
o justificado deslumbramento de
suas mais importantes figuras ante
a restrita parcela do Cosmos que
se vê. Mas e diante da imensidade
que não se enxerga, que não se
descobriu ainda?... Não aludimos
apenas ao Universo físico, com
suas galáxias, que é algo realmente
de assombrar: só a Via Láctea, da
qual fazemos parte, abarca bilhões
de estrelas... É incrível a sua
abrangência!... E os mais
poderosos telescópios e
radiotelescópios alcançam a
mínima parte deste Universo
físico. Os seres humanos, e mesmo
os invisíveis de razoável grandeza
espiritual, pois essas são muitas no
“Outro Lado” da Vida, acabam
também fascinados, e com muita
razão... Entretanto, e a amplitude
que até agora não perlustramos?
Aqui está a filigrana: quando
arguimos pelo que falta desbravar,
não estamos unicamente a nos
referir à composição material dos
corpos celestes que vagam pelo
espaço; essa enormidade que os
maiores cientistas não puderam
até o presente momento pesquisar
nem sequer ver de todo.

Falamos também do Universo
Invisível, ultradimensional, onde
as Almas residem, que, no estágio

evolutivo da civilização
contemporânea, não pôde, até
agora, ser devidamente percebido
pelos olhos somáticos nem
acreditado pela Ciência terrestre,
em boa parte. E o mais
surpreendente: nem por alguns
religiosos que pregam a Vida
Eterna. Todavia, quando diversos
pioneiros começam a analisar e
estudar as possíveis dimensões em
que habitam os Espíritos, há quem
procure depreciar sua labuta. Na
verdade, temem avançar na
direção descortinada pelos
precursores. De certa forma, é
como na fábula de Esopo(aprox.
620-564 a.C.): Vulpes et uva (A
raposa e as uvas). Na famosa
história, uma raposa, não podendo
alcançar as almejadas uvas, que se
encontravam num galho alto,
acusa-as de estarem verdes,
embora estivessem maduras.

O filósofo e sociólogo Herbert
Spencer (1820-1903) acertou
quando definiu que “há um
princípio que é utilizado como
uma barreira contra qualquer
informação, como prova contra
qualquer tipo de argumento. Esse
princípio nunca pode falhar, de
modo a manter a Humanidade
numa ignorância contínua e
perpétua. Esse princípio chama-
se: condenar antes de investigar”.

A Ciência tradicional deverá
preparar-se para absorver os
muitos dados novos coligidos pela
Ciência de ponta. Entretanto, terá
de incluir nas novidades o
reconhecimento do Mundo
Espiritual, não como resultado de

químicas cerebrais que excitariam
a mente humana na região do
ilusório, pois esta conclusão é
muito cômoda, sobretudo ante
realidade pluridimensional, onde
existe o prolongamento da vida
consciente e ativa do ser, nas
esferas ainda invisíveis ao sentido
visório.

Há mais de 30 anos,
popularmente discorri sobre essa
questão das dimensões materiais
do Universo, tendo em vista
ensinamentos do Evangelho e do
Apocalipse de Jesus: em geral
cogita-se de grandeza, dimensão,
distâncias físicas... Contudo, os
limites do Universo podem
igualmente ser vibracionais... O ser
humano falece, o corpo fica... O
Espírito (ou como o queiram
chamar), que não pode ser
reduzido ao restrito território da
mente, migra para outro Universo
ou outros universos, que não se
veem... A Ciência, em seus
elevados termos, a
posteriori comprova o que a
Religião, de maneira intuitiva, bem
antes percebera. A primeira
conceitua; a segunda ilumina,
quando realmente Religião e
nunca reserva de tabus e
preconceitos. No entanto, a
Intuição, conforme afirmamos, é
sempre mais rápida. É a
inteligência de Deus em nós.

pequena semente e, apesar de
miúda, ela desabrocha, cresce e se
torna frondosa árvore, de forma
que as aves, dela se aproximando,
formam morada nos seus ramos
(Evangelho, segundo Mateus,
13:31 e 32).

O semeador teve, digamos, uma
visão profética, porque possuía
conhecimento acerca do
extraordinário valor contido na
sementinha e seu consequente
futuro. É essa uma das lições que
Jesus, nessa parábola, nos quer
transmitir. O contrário seria deixar
o diminuto grão largado no
caminho, e lá abandoná-lo sem
germinar. Assim, quando não
temos ciência da força que traz a
Palavra Divina, arriscamo-nos a
chutar a semente e desprezar a
grande fortuna que Deus nos
oferece, prejudicando o porvir.
Ora, o que hoje aprendemos senão
que aquele que possui informação

e comunicação é dono do
mundo?...

Vê-se logo que o chutador de
semente anda desinformado.
Imaginemos o que ocorre com
quem desconhece Evangelho e
Apocalipse, de preferência em
Espírito e Verdade, à luz do Novo
Mandamento de Cristo Rei.
Quantas oportunidades perde!
Não considerar isso é andar mal
avisado.

Todos os empreendimentos
espirituais e humanos, dos
modestos aos mais destacados,
foram antes pequeninos, assim
como um novo ano que se inicia. A
origem pode ter sido um diálogo
familiar, uma reunião de trabalho,
uma intuição... E, se a ideia nova é
cultivada segundo os princípios
humanitários evangélicos e
apocalípticos, os benefícios para a
coletividade hão de ser
incontáveis.

Se assim o é...
De acordo com o radialista Jota Brito, repórter da rádio Baiana FM, que
entrevistou o governador Rui Costa durante o carnaval, a tão falada
candidatura a prefeito de Candeias do secretário de Desenvolvimento
Urbano do Governo do Estado, Carlos Martins, não foi confirmada pelo
chefe do executivo estadual.

De acordo com Brito, o Governador Rui Costa teria dito que “ele não
me consultou e todos os secretários fizeram o compromisso comigo de
não serem candidatos esse ano. Em nenhum momento demonstrou
interesse em ser candidato. Há um compromisso de todos os secretários,
sem exceção, de se apresentarem candidatos esse ano. Vamos buscar para
Candeias e para as outras cidades, um candidato dentro da base,
independente de filiação partidária.

Ainda segundo o repórter da Baiana FM, o governador não descartou a
possibilidade de apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Sargento
Francisco, que luta na justiça pelo direito de concorrer. “Se ele for
candidato, ele terá o meu apoio. Ainda é cedo para isso, vamos com calma,
trabalhando” teria dito o governador Rui Costa.

O fato é que o secretário Carlos Martins é um dos principais
colaboradores do governador Rui Costa. Ele está tocando uma das mais
importantes obras do governo do Estado (a linha 2 do metrô de Salvador)
e não deixaria a Secretaria sem a aquiescência do Governador para disputar
uma eleição complicada, onde a base aliada do governo já tem dois pré-
candidatos: o próprio prefeito Sargento Francisco (PSD) ou o seu indicado,
e o vereador Dr. Pitágoras (PP), muito ligado ao vice-governador João
Leão.

Como o próprio Carlos Martins disse recentemente, a decisão só sairá
em abril. Daqui prá lá, muitas águas ainda vão rolar.

Terceira Via
E por falar na pré-candidatura a prefeito do vereador Dr. Pitágoras (PP),
ele admite que, se por acaso não for o candidato oficial da base do
governador Rui Costa, mesmo pertencendo ao partido do vice-governador
João Leão, não tem problema nenhum. “Colocarei o meu nome para a
apreciação dos eleitores de Candeias, por uma terceira via. Sei que antes
de mim no governo, tem a pré candidatura do prefeito Sargento Francisco
ou do seu aliado. Mesmo assim, isso não impede que eu seja o candidato
do PP,” confidenciou o vereador pepista.

Quando esteve em Candeias, num almoço na casa do próprio Dr.
Pitágoras, no ano passado, o vice governador João Leão disse que o
vereador seria o candidato do partido, porém, isso foi há quase um ano e
em política tudo pode acontecer.

Assessores do Vereador afirmam que diversos outros partidos tem
procurado o Dr. Pitágoras para oferecer legenda. O próprio vereador
informou à coluna que já manteve conversas com a vice-prefeita de
Salvador, Célia Sacramento (PPL), e com o deputado federal Antônio
Imbassahy, ambos, segundo o vereador, teriam colocado os seus partidos
à disposição.

Bom celeiro
Depois de emplacar a fundadora da Faculdade Regional de Ciência e Letras
de Candeias, Conceição Sobral, como a primeira secretária de Educação
do governo do prefeito Sargento Francisco e ter cedido vários alunos e ex-
alunos para importantes cargos da administração municipal, agora a FAC
tem um dos seus mais importantes professores, Jair Cardoso, como novo
Secretário de Educação do Município.

O diretor geral da Faculdade, professor Osvaldo Miranda Filho, que
sempre tem o seu nome citado como um possível candidato a Secretário,
se diz orgulhoso de ter a sua instituição de ensino superior cedido tantos
nomes para contribuir com o desenvolvimento de Candeias. “Digo sempre
que a FAC estará sempre à disposição dos governantes dessa terra e, se
um dia, eu realmente for convidado para ser Secretário, seria uma grande
honra”, disse humildemente o professor Osvaldo.

Pedido
No final da sessão especial que marcou a abertura dos trabalhos legislativos
da Câmara Municipal de Candeias, o frei Jorge Luiz, que recentemente
assumiu a paróquia de Nossa Senhora das Candeias, ao ser convidado para
fazer a oração de encerramento da solenidade, fez um pedido ao prefeito
Sargento Francisco. Ele solicitou o apoio dos vereadores para que uma
imagem de Nossa Senhora das Candeias, que está guardada na Igreja, seja
colocada no portal de entrada da cidade, a ser construído pela Prefeitura.

Chance
O vice-prefeito Bom Jorge continua acreditando que poderá ser o candidato
a sucessão do prefeito Sargento Francisco, se o próprio não for candidato
à reeleição.

Essa esperança se dá graças ao grande entendimento e a confiança
mútua entre os dois. Bom Jorge tem sido um vice prestigiado pelo chefe
do Executivo, de quem é amigo pessoal.

Aniversariante
Um dos funcionários mais antigos da Câmara Municipal e um dos mais
queridos pelos colegas de trabalho e pelos vereadores, Arthur Bordoni,
está de idade nova. Ele reuniu no último dia 5 de fevereiro os amigos e
familiares para comemorar 46 anos de vida. Parabéns, Arthur! Continue
sendo essa pessoa afável.

Pesquisas mostram que Europa e
Estados Unidos
gastam 17 bilhões de
dólares por ano com
comida para animais,
enquanto, segundo
especialistas, apenas
19 bilhões seriam

necessários para salvar da fome
toda a população mundial. Isso
significa que os recursos para sanar
todos os problemas (ou pelo menos
a maioria deles) que atingem a
humanidade existem e são
passíveis de serem solucionados.
Mas o que acontece é justamente o
contrário: pessoas que detém o
poder buscam criar leis que as
beneficiem, as protejam e as
mantenham no mesmo patamar e
livres de quaisquer ameaças.

Podemos estender tal raciocínio
para a esfera criminal. O mesmo
tipo de infração penal tem
diferentes critérios no julgamento
e no tamanho da pena. Basta
observar quantos presidiários já
cumpriram suas condenações e,
mesmo assim, sofrem para serem
reintegrados à sociedade;

enquanto outros que cometem o
mesmo crime, ou até mais grave,
são julgados em liberdade, ou
pagam fiança, ou prestam serviços
comunitários, ou, quando presos,
desfrutam de regalias e mordomias
em uma cela especial.

Outros disparates ficam bem
evidentes no tempo de carnaval:
festas são organizadas na periferia
para evitar que os pobres não
“incomodem” os turistas ricos que
curtem nos circuitos principais.
Aos pobres, aos nativos, aos que
“inventaram” o carnaval na Bahia
restam apenas a possibilidade da
humilhação em serem recrutados
para – por uma mísera quantia de
dinheiro – segurar uma corda,
segregando e impedindo que os
seus tenham contato com os
“privilegiados” de dentro do bloco.

As poucas vezes que existe uma
atenção mais especial voltada à
combater algum mal coletivo é
apenas quando – e, somente se – a
classe privilegiada estiver
envolvida. A intensidade do
combate ao Zika vírus atualmente,
por exemplo, não é contínua e

vigilante porque eles são
bonzinhos e querem eliminar esse
mal coletivo, mas porque eles
podem ser as próximas vítimas; ou
seja, porque não estão imunes à
contaminação.

Seja na área da alimentação, da
justiça, do lazer, da saúde ou de
quaisquer outros temas, sempre
haverá privilégios para uns e
desigualdades e sofrimentos para
vários. E enquanto os interesses
individuais prevalecerem mais que
os coletivos, enquanto tratarmos
animais como seres humanos, e
estes como animais; enquanto
houver crianças morrendo por
falta de comida, e cachorros
morrendo de obesidade; enfim,
enquanto não fizermos
minimamente a nossa parte para
mudar essas injustiças é até
vergonhoso reconhecermo-nos
como animais racionais.
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Novos secretários são empossados em Candeias

Os novos  Secretários assumem com a missão de oxigenar a administração muni-
cipal e dá fôlego político, visando as eleições de outubro próximo

Prefeitura de de Candeias abre concurso

A Prefeitura de Candeias
lançou no último dia 12 de
fevereiro, o edital do concurso
público para o preenchimento
de 255 vagas da Secretaria da
Educação. O cargo com mais
vagas é o de Auxiliar de Classe,
que tem 152. As inscrições vão
até o dia 4 de março,
exclusivamente pelo endereço
www.fundacaocefetbahia.org.br/
candeias/concurso.asp. A
data prevista para a realização
da prova objetiva é 20 de
março.

O Edital de Abertura de
Inscrições Nº 001/2016 está
disponível no mesmo
endereço web das inscrições.
A leitura integral do Edital é
fundamental antes da
realização da inscrição. Os
requisitos para cada cargo é
um dos itens que devem ser
mais observados pelo
candidato.Os vencimentos
básicos variam entre R$
922,04 e R$ 1.494,95, de
acordo com cada cargo. A
remuneração final pode ser
acrescida de adicionais e

gratificações, observada a
legislação específica. Já a
carga horária, para a maioria
dos cargos, é de 20 horas
semanais.

Confira todas as vagas:
Auxiliar De Classe: 152 vagas;
Coordenador Pedagógico: 33
vagas; Professor Educação
Infantil: 03 vagas; Professor
Educação Infantil – Pré-
Escola: 06 vagas; Professor
Fundamental I – 1º Ao 5º
Ano: 13 vagas; Professor
Fundamental II- Ciências
Físicas E Biológicas: 02 vagas;
Professor Fundamental II -
Língua Portuguesa: 05 vagas;
Professor Fundamental II
Matemática: 05 vagas;
Professor Fundamental II –
Geografia: 03 vagas; Professor
Fundamental II – História: 03
vagas; Professor
Fundamental II - Educação
Artística: 09 vagas; Professor
Fundamental II – Inglês: 10
vagas; Professor
Fundamental II - Educação
Física: 09 vagas e Psicólogo:
02vagas.

Restaurante  O BRASEIRO
*PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS *MASSAS *SALADAS*SUCOS *SOBREMESAS

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

A melhor comida a Quilo da nossa região

Câmara Municipal abre os trabalhos legislativos

ADESF oferece cursos profissionalizantes 

A Sessão Especial de Abertura
dos Trabalhos Legislativos do
município de Candeias,
realizada no último dia 16 de
fevereiro, foi prestigiada pelo
prefeito Sargento Francisco,
vice-prefeito Bom Jorge,
secretários e subsecretários
municipais, diversas
autoridades civis, militares e
eclesiásticas, além de 15 dos 17
vereadores que compõe o
Legislativo Municipal.

Conduzida pelo vereador Gil
Soares, presidente da Casa, a
Sessão contou com a presença
de dezenas de pessoas da
comunidade.

Como acontece todos os
anos na abertura dos
trabalhos do Legislativo, o
chefe do Executivo fez uma
breve prestação de contas das
ações realizadas pelo seu
governo. Ele citou, por
exemplo, as reformas de

diversas escolas da sede e dos
distritos, aquisição de novo
mobiliário escolar e novo
mobiliário para os postos de
saúde, reajuste salarial dos
servidores do Executivo e do
Legislativo em 6%, e dos
profissionais do magistério
13,01%, entrega de 360 títulos
de posse nos distritos de
Menino Jesus, Caroba e
Passagem dos Teixeira,
recuperação de ruas,
implantação do Programa
Jovem Aprendiz, que já
encaminhou mais de 200
jovens ao mercado de
trabalho, processos seletivos
para diversos cargos, como
agentes de trânsito e agentes
de endemias, realização de
eventos esportivos e culturais,
entrega de novas
ambulâncias, dentre outros.

Projetos para 2016
As ações planejadas para

este ano de 2016 também
foram apresentadas pelo

prefeito Sargento Francisco.
Algumas até já foram postas
em prática, como o reajuste
salarial em 12% dos servidores
públicos municipais, inclusive
dos cargos comissionados e a
realização do concurso para
profissionais de educação,
com 255 vagas, cujo edital já
foi publicado. O prefeito
afirmou que está otimista
quanto às obras para este ano,
já que o município tem
recebido apoio dos deputados
federais Paulo Magalhães e
Cláudio Cajado, que só de
emendas parlamentares já
somam R$ 14 milhões
aprovados.”Ao todo, entre
emendas parlamentares,
convênios e parcerias com a
União e o Governo do Estado,
além de recursos próprios, já
são pelo menos R$ 45 milhões
previstos para investimento
em infraestrutura da nossa
cidade”, garantiu o prefeito
Sargento Francisco.

Dezenas de pessoas prestigiaram a sessão na Câmara

Abdias Alves

Para Reflexão...
Você antes de se deitar para descansar e dormir faz uma
reflexão do que foi o seu dia? Você analisa suas ações? Você
se preocupa com o que fez durante o dia?
E ao acordar, você se prepara para fazer o bem?
Não esqueça: tudo aquilo que plantamos, colhemos.
Pense  nisso!

Presidente da UNIBAHIA
quer fortalecer o pequeno
empresário baiano

Arnaldo Araujo pretende ampliar a Rede UNIBAHIA

Instalado em Candeias há 17
anos, quando abriu na cidade
o mercadinho Ponto Econômi-
co, o empresário Arnaldo Ara-
újo, baiano da zona rural de
São Sebastião do Passé é um
empreendedor por natureza.

De lá prá cá, o mercadinho
se tornou Supermercado Pon-
to Econômico, e hoje é um dos
mais importantes da região.
Situado no coração de
Candeias, próximo à feira li-
vre, o Ponto Econômico é uma
loja compacta, onde o cliente
encontra de tudo, inclusive
açougue, e é caracterizado por
vender mais barato.

E foi pensando em vender

mais barato que Arnaldo Ara-
ujo, junto com outros empre-
sários do setor, fundou e hoje
preside a Rede UNIBAHIA,
que agrega  19 lojas espalha-
das pelas cidades de Candeias,
Camaçari, Madre de Deus, São
Sebastião do Passé, Lauro de
Freitas, Valença e Salvador.
“Criamos a Rede UNIBAHIA
para termos poder de compra
e oferecermos melhores pre-
ços para os nossos clientes.
Hoje nós compramos direto da
fábrica e isso nos dá condição
de vender mais barato”, diz
Arnaldo Araujo, que também
é delegado patronal em
Candeias do SINDISUPER.

Candidato - Com o objetivo
de levar a sua experiência ad-
ministrativa para a política,
Arnaldo se filiou ao PSDB e
pretende concorrer a uma ca-
deira na Câmara Municipal.
“Quero me eleger vereador

para fazer a diferença. Temos
que pensar na melhoria da so-
ciedade como um todo”, diz o
empresário, que está apoiando
a pré-candidatura de Dr.
Pitágoras para prefeito de
Candeias.

NOTAS  DE FALECIMENTO E DE PESAR

O prefeito Sargento Francisco
empossou quatro novos
secretários municipais, nos
últimos dias 3 e 4 de fevereiro.
Os novos titulares das pastas
de Administração, Educação,
Saúde, Finanças e Assistência
Socialchegam com a missão
de ‘oxigenar’ o trabalho de
importantes áreas do governo
municipal neste ano de 2016.
O vice-prefeito Bom Jorge,
demais secretários,
subsecretários e vereadores
do município prestigiaram a
cerimônia de posse.

A ex-secretária de
Assistência Social, Rosineide
Pereira, que agora assume a
Administração, lembrou que
tudo na vida representa uma
passagemimportante, e que
este foi o seu momento

entregar o comando da
Secretaria que realiza um
trabalho muito gratificante,
que é o de apoiar as pessoas
nos momentos em que elas
mais precisam. “Tenho um
carinho muito grande por esta
pasta, pois pude dar
continuidade e expandir o
belo trabalho iniciado por
Janemarcia e, além disto,
implementar novos projetos,
como o Creas e o Centro POP.
O novo titular vai encontrar
uma Secretaria bem
estruturada e uma equipe de
excelência,”garantiu a
secretária.

Ao relembrar os avançosda
pasta, a secretária Rosineide
ressaltou o projeto do Centro
de Convivência do Idoso
(Cecon), que até o início de

2013 tinha apenas de 7 a 10
idosos. Hoje, o projeto atende
300 idosos. O novo titular,
Carlos Alberto de Oliveira,
disse que sempre está pronto
para receber novos desafios e
que está contente com a
escolha da pasta, pois vai
permití-lo estar sempre em
contato com o povo.

A ex-secretária de
Educação, Rosa Maria Vaz,
que passa a ser subsecretária,
comentou que embora seja
comum nos momentos de
trocas haver alguma rusga, ela
até agora não viu acontecer
isto na atual administração.
Bem diferente disso, a
professora Rosa afirmou que
é uma satisfação ser
substituída pelo professor
Jair Cardoso, a quem ela

admira e é muito grata pela
contribuição ética e
educacional durante a sua
formação. O atual titular
também se pronunciou
elogiando o trabalho da
professora Rosa, a qual ele
definiu como séria e muito
inteligente. Jair aproveitou
para comentar, ainda, sobre a
gestão municipal. “Há poucos
anos comecei a ver minha
cidade limpa, os servidores
recebendo reajustes anuais
com ganho real, as escolas
reformadas, então para mim é
mais que um prazer agora
fazer parte da equipe que
colabora com a transformação
da cidade”, disse.

Sendo uma das pastas mais
importantes no município, a
Secretaria de Finanças passa
a ter como titular o ex-
subsecretário Dorival Júnior.
A mudança temporária nesta
pasta é devido ao afastamento
do então secretário Jerolino
Mascarenhas por motivo de
saúde. O prefeito Sargento
Francisco afirmou que a
escolha pelo atual titular se
deu por conta da relação de
confiança profissional, já que
esta é uma Secretaria que deve
ser gerida com o máximo de
responsabilidade, sobretudo
em tempos de crise. “Nossa
orientação é que o atual
secretário siga com o bom
trabalho que já vem
realizando e que continue a
priorizar a folha de pagamento
do nosso pessoal, que em
quase quatro anos nunca
sofreu qualquer atraso,”
destacou o prefeito.

Abdias Alves

Fonte: ASCOM / PMC

A Associação dos Deficientes
de Simões Filho (ADESF),
abriu inscrições no último dia
15 de fevereiro, para diversos
cursos profissionalizantes. Os
interessados de vem procurar
a sede da Associação.

Entre os cursos oferecidos
estão: Barbeiro, cabeleireiro,
culinária, corte e costura,
cuidador de idosos, depilação,
design de unha, design de
sobrancelhas com rena
nacional e importada – além

de alongamento de cílios,
garçom, limpeza de pele,
maquiagem, massoterapia,
mega hair, podologia, recepção
hospitalar e muito mais. 

Para maiores informações
ligue: 3396 7062, 98835 9262
ou 98896 6067. Também é
possível esclarecer dúvidas
pessoalmente, no Galpão da
ADESF, que fica ao lado da
Escola Ressurreição – Centro,
de segunda à sexta, das 08h às
17 horas.

Um irresponsável atropelo fatal, na localidade do Canta Galo,
ceifou a vida da Professora Edilene Torres, do CPM e ex-
diretora da Escola Alfredo da Silva Serra, para tristeza e
desolação de toda comunidade candeense. Com profundo
pesar, manifestamos nossos sentimentos ao seu esposo Assis
e aos seus filhos.
Como Secretário de Educação, colega e amigo de Edilene,
em nome de todos os professores do município, cobramos
das autoridades policiais e judiciais, o mais absoluto rigor
na punição do condutor do veículo atropelador, o Sr. José
Luis de Jesus, visivelmente embriagado, na tipificação do
crime como doloso e não culposo.
Chega de impunidade no trânsito!
Lamentamos informar, ainda,  o falecimento do Professor
Antônio Ramos da Silva, 87 anos, ex-Secretário de
Educação do nosso município nos anos de 1979-1981, autor
do Hino à Candeias e de vários outros municípios, poeta,
escritor, ativista cultural.
O seu legado para a Educação de Candeias é lembrado até
hoje por professores de maior tempo de serviço na Seduc.
Que Deus conforte o coração dos seus familiares, amigos e
admiradores.
Jair Cardoso dos Santos

Secretário de Educação

Recital de poesia percorre bairros de Salvador

No último dia 31 de janeiro, o
grupo Nós, Por Acasodeu
início ao seu recital
performático itinerante ‘Nós,
Por Acaso: um caso de poesia’.
O projeto está sendo realizado
com o apoio do Edital Arte
Todo Dia, da Fundação
Gregório de Mattos, órgão
vinculado à Secretaria de
Cultura e Turismo (Secult), da
Prefeitura Municipal de
Salvador.

A primeira apresentação
do recital, que vai percorrer
outros nove bairros da capital,
aconteceu em Itapuã, no
Terreiro Ilê Axé Ibá Ala
Demim (Rua do Palheta, nº
16). A entrada neste e nos
demais recitais é gratuita. Na
oportunidade, o público pôde
assistir à performance Por Wellington Oliveira

artístico-poética interpretada
pelos atores Cilene Canda,
Marcos Machado e Alda
Valéria.

Os intérpretes fazem uso
de diferentes linguagens
artísticas para levar o público
a uma viagem poética, onde
são declamados poemas de
autores nacionais e
internacionais. O espetáculo é
dividido em blocos, com
temas que vão desde os
políticos até os líricos,
passando pelos
metalinguísticos e pelos
poemas de amor. A
ambientação sonora é feita
pelo multi-instrumentista
Ives Sahar, que também
assina a direção musical do
recital performático.
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Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br / Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT – (71) 3432-1000

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-se por ser uma das empresas mais conceituadas no segmento de transporte na Bahia, oferecendo serviços
de transportes com qualidade, conforto, segurança e respeito aos nossos clientes.

Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e Turismo atendem diversos setores, tais como: Traslados aeroporto – hotéis;
Transfers in/out – agência de viagens; Transporte de passageiros em turismo e excursões; Feiras e congressos; Indústria e fábricas; Instituições de ensino;
Transporte executivo; Passeios programados; Motoristas treinados. Conforto, segurança, pontualidade e higiene são componentes da garantia para atingir

a nossa meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a ATT – Atlântico Transportes e Turismo oferece aos seus clientes e usuários sempre o que há de mais moderno

e seguro no setor, inovando responsavelmente, com segurança e com alta qualidade, que nos diferenciam e garantem a confiança e o bem estar de nossos
clientes, fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismo uma das empresas mais conceituadas no segmento de transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo ainda oferece um serviço exclusivo para as indústrias do Polo Petroquímico.

Representante do Papa Francisco visita Candeias

O reitor do Santuário Nossa Senhora das Candeias,
Frei Jorge Luiz, recepcionou D. Giovanni D’Aniello

Largo do Triângulo, 31 - Centro
Candeias-Bahia - Fone: (71) 3601-2680

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO, PISOS,
AZULEJOS, FERRAMENTAS
E MATERIAL HIDRÁULICO

PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO

Fonte : ASCOM/PMC
Foto: Abdias Alves

Agência - 1726-4
Candeias-Bahia

Rua 13 de Maio, nº 209
 Fone: (71) 3340-0750

ELIZEU MATERIAL
PARA CONSTRUÇÃO

BANCO DO BRASIL

O MAIS COMPLETO SUPERMERCADO

DE CANDEIAS. CONFIRA!

Rua São João, nº 59 - Triângulo
Fone: (71) 3504-1021 - Candeias-Bahia

Os Melhores Preços da Região

No último dia 20 de fevereiro
aconteceu um grande fato
histórico-religioso para a
cidade de Candeias: a visita
oficial do Núncio Apostólico
Dom Giovanni D’Aniello ao
Santuário Nossa Senhora das
Candeias. O representante do
Papa no Brasil foi recebido
pelo reitor do Santuário, frei
Jorge Luiz Soares, pelos
vigários paroquiais, e por
diversas autoridades da
cidade, dentre elas, o prefeito
Sargento Francisco. A visita
oficial deu-se por conta das
comemorações dos cinco anos
da Diocese de Camaçari, da
qual Candeias faz parte.

Acompanhado pelo bispo
Dom João Carlos Petrini, o
núncio Dom Giovanni
conferiu os projetos de
acolhimento aos romeiros,
conheceu as instalações do
Santuário e também visitou a
Fonte dos Milagres, um dos
principais pontos turísticos da
cidade, cuja água é
considerada pelos fiéis como
milagrosa.

O prefeito Sargento
Francisco disse que receber
uma autoridade religiosa de
tamanha importância é uma
grande alegria não só para a

comunidade católica da
cidade, mas também para ele,
na condição de atual gestor.
Francisco falou do valor que
Candeias tem para a Igreja
Católica. Lembrou que a
história do município também
foi formada pelos registros de
curas de diversas
enfermidades, principalmente
cegueira, as quais os fiéis
atribuem à Nossa Senhora das
Candeias, sendo, então, a
origem do nome da cidade.

Um breve resumo histórico
e religioso da cidade foi feito
pelo secretário municipal de
Educação Jair Cardoso, que
também é historiador.
Professor Jair contou como se
deram as primeiras curas com
a água da fonte, conhecida
hoje como Fonte dos Milagres.
O secretário também falou da
notoriedade que a região
ganhou a partir da segunda
metade do século XVIII e, já
no século XIX, o boom das
romarias e peregrinações.

“Temos este prédio como
ele é hoje e a cidade assim
como é graças à essa
preciosidade cultural e ao
povo de fé que começou a
povoar esta região,
posteriormente conseguindo

emancipá-la. O fato histórico
mais recente que temos e que
marcou muito a nossa cidade
foi em 2014, quando a Igreja
Nossa Senhora das Candeias

foi elevada a Santuário, com
reconhecimento do Vaticano,
sendo grande palco de
peregrinações religiosas, “
contou Cardoso.

O pároco do Santuário
apresentou números que
comprovaram a grandeza
religiosa da cidade. De acordo
com o frei Jorge Luiz, diversas
caravanas de toda a Bahia e de
outras partes do Brasil visitam
o Santuário e, na procissão do
Novenário anual, cerca de 16
mil pessoas participam do ato
de fé.

Pronunciamento do
Núncio

Recebido com muitas
palmas, Dom Giovanni
D’Aniello contou que ficou
muito feliz em conhecer
Candeias e que o povo da
cidade ganhou o seu coração.
Recordou o ditado “um sonho
que se sonha junto é
realidade” e clamou a todas as
pessoas que estejam sempre
unidas e contritas a Deus e à
Nossa Senhora das Candeias
para que os sonhos possam
ser sonhados juntos e se
tornem reais. Dom Giovanni
ressaltou que este ano é o ano
da misericórdia e pediu que os
fiéis estejam preparados para
passar pela Porta Santa
(símbolo do perdão de Deus
aos homens, inaugurada no
dia 2 de fevereiro de 2016).

Conhecido também por
rezar pelas pessoas, Dom
Giovanni lembrou que
também as autoridades
religiosas precisam de preces.
“Como Núncio Apostólico
tenho uma tarefa que está
acima das minhas forças
humanas, por isso peço as
orações de todos os
candeienses para que sempre
tenhamos vigor, a fim de que
possamos fazer com que as
pessoas sintam o amor de
Deus através das nossas
vidas”, disse.

Após o pronunciamento do
represente do Papa no Brasil,
o bispo Dom Carlos Petrini
comentou sobre a missão dos
cristãos na Terra e afirmou
que “é preciso fortalecer as
raízes, pois são as raízes que
identificam a vocação da
cidade de Candeias”. Pediu
aos fiéis que fortalecessem o
centro de espiritualidade
mariana na cidade e todos se
movessem a partir das
Sagradas Escrituras. Dom
Petrini finalizou a cerimônia
de recepção do Núncio
rezando uma Ave Maria e
dando a bênção apostólica.
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Rua do Triângulo, nº 15 - Centro
Candeias-Bahia Fone: (71) 3605-4141

Rua do Carro, 60 - Ed. Fórum Park - Sala
204Campo da Pólvora   ao lado do Fórum Rui
BarbosaSalvador-Bahia - Fone: (71) 3321-6199

#Reclamações Trabalhistas
#Auxílio Doença

#Ações Previdenciárias
#Pensão por Morte

#Acidente de Trabalho
#Aposentadorias

#Doenças Ocupacionais
#Amparo ao Idoso

#Revisão de Benefícios
#Amparo ao Deficiente

ANTÔNIO JOSÉ &
ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGECOM/PMSFC

119° Novenário em Honra à Nossa Senhora das

Candeias é encerrado com Grande Procissão

Texto: Fabiana Andrade
Fotos: Abdias Alves

Vários Padres e Freis participaram da celebração
A juventude católica participou da bela procissão

Nem o sol forte afastou os fiéis da peregrinação

DEVOÇÃO Cerca de nove mil fiéis percorreram as ruas da cidade levando as imagens dos santos consagrados e da principal santa homenageada

Cartão PAS Mais está
disponível na sede e distritos
de São Francisco do Conde

Eleitores que perderam o recadastramento
biométrico terão que fazer novo título

São Francisco

do Conde recebe

melhorias nas

vias da sede e

bairros

O Candeeiro

Leia,
anuncie e
divulgue

Atraindo cada vez mais
pessoas de todo o Brasil e do
exterior, o maior evento
religioso da região de Candeias
encerrou a sua 119ª edição
com a realização da Grande
Procissão, na tarde desta
quarta-feira (3). Cerca de nove
mil fiéis percorreram as ruas
da cidade levando as imagens
dos santos consagrados e da
principal homenageada, a
Nossa Senhora das Candeias.
Mais uma vez, o prefeito
Sargento Francisco participou

da festividade acompanhado
da primeira-dama, Rosineide
Conceição, de secretários
municipais e vereadores.

Num grande ato de fé e
devoção, a multidão partiu da
Praça Nossa Senhora das
Candeias, por volta das 16
horas, e todo o percurso foi
bastante animado por
cânticos a Deus e à padroeira
da cidade. Às 18 horas, os fiéis
chegaram de regresso à
Praça, onde o pároco do
Santuário Nossa Senhora das

Candeias, frei Jorge Luiz, deu
a Benção do Santíssimo
Sacramento.

O Novenário 2016 foi
iniciado no dia 24 de janeiro.
Para a comunidade católica,
este ano foi ainda mais
especial com a inauguração da
Porta Santa, concedida pelo
bispo da Diocese de Camaçari,
Dom João Carlos Petrini. A
abertura de Portas Santas nas
igrejas privadas foi um pedido
do Papa Francisco durante a
Proclamação do Jubileu
Extraordinário da

Misericórdia, ocorrido no ano
passado, e simboliza o
acolhimento de Deus ao
arrependido concedendo-lhe
o perdão. Em Candeias, a
graça da Porta Santa estará
válida até o dia 5 de novembro
deste ano.

Realizado pelo Santuário
Nossa Senhora das Candeias
e apoiado pela Prefeitura
Municipal de Candeias,
através da Secretaria de
Cultura e Turismo, o evento
também teve a participação
do Ministério Adoração e

Vida, na noite da terça-feira
(2). O grupo tem como origem
a cidade de São José dos
Campos/SP e animou cerca de
8 mil pessoas com grandes
sucessos de sua carreira, como
“Hoje Livre Sou” e “Renda-se”.

Nos bastidores da festa,
centenas de pessoas
trabalharam duro durante
todo o evento para que tudo
acontecesse com a máxima
qualidade. Por parte do
Santuário Nossa Senhora das
Candeias, equipes de diversos
segmentos cuidaram da

organização da festa, dos atos
institucionais e da recepção
do público. Por parte da
Prefeitura, equipes de
Serviços Públicos, Trânsito,
Defesa Civil, Samu, Saúde
Básica, Cerimonial, Eventos e
Comunicação deram todo o
suporte necessário. A Polícia
Militar e Civil também esteve
presente fazendo a
manutenção da ordem.
Nenhum caso de violência foi
registrado no local da festa.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social –
SEDES, informa que os
beneficiários do Programa de
Acolhimento Social – PAS que
não fizeram a retirada dos
novos cartões PAS Mais
podem procurar os postos de
entrega na sede e nos bairros
para retirar o cartão.

Na entrega oficial,
realizada entre os dias 01 e 05
de fevereiro, foram entregues
3.000 cartões. Ainda restam
1.729 que poderão ser
retirados nos seguintes locais:

Comunidade do Monte
Recôncavo – no Colégio
Claudionor Batista;

Comunidades de
Paramirim, Coroado,
Vencimento e Madruga –
entrega acontece na Escola
Rural de Paramirim;Na sede –
entrega no Ginásio de
Desportos Edvaldo dos Santos
(Baiacão) para as
comunidades de: Babilônia,
Drena, São Bento, Roseira,
Baixa Fria, Dom João, Marapé,
Centro, Nova São Francisco,
Pitangueira, Campinas,
Estrada de Campinas, Gurujé,

Santa Elisa e Fazenda
Macaco;Comunidades de
Caípe de Baixo, Caípe de
Cima, Colmonte, Curupeba,
Santo Estevão e Ilha do Paty
– entrega na Escola Anna
Tourinho;Comunidades da
Muribeca, Engenho de Baixo,
Ferrolho e Ilha das Fontes –
entrega realizada ao lado da
Escola Luziene Amália.

A Prefeitura realizou as
mudanças no PAS através do
Decreto Municipal nº 1764/
2015, que “regulamenta o art.
5º, da lei municipal 416/
2015, que dispõe sobre o
Programa de Acolhimento
Social e estabelece valores
para o Cartão Social PAS
Mais, e adota outras
providências”.

Com o PAS Mais, um
percentual de até 50% do
valor do benefício poderá ser
destinado ao comércio
municipal, serviços e
empreendimentos locais,
com o intuito de fortalecer o
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico no
município.

Mais informações com a
SEDES (71) 3651-4730 ou
com o PAS (71)  3651-8146.

O Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia (TRE – BA) divulgou
que as pessoas que não
conseguiram realizar o
cadastro da biometria
(encerrado no dia 13 de
janeiro de 2016 em São
Francisco do Conde e Madre
de Deus) vão ter suas
inscrições eleitorais
canceladas, ou seja, os títulos
desses eleitores vão ser
cancelados. Porém, haverá
uma última chance para esses
eleitores.

A regularização do título
eleitoral terá prazo final até 04
de maio. Para isso, é preciso
ir ao Cartório Eleitoral de São
Francisco do Conde e fazer um
novo título de eleitor.  O
atendimento será feito por
ordem de chegada, mediante
distribuição de senhas. Essa é
a última oportunidade para os
eleitores exercerem sua
cidadania no dia 02 de

outubro. O título deverá ser
solicitado pessoalmente no
Cartório Eleitoral do
município onde o cidadão
reside ou trabalha.

Documentos necessários:
Carteira de identidade,

carteira emitida pelos órgãos
criados por lei federal,
controladores do exercício
profissional, carteira de
trabalho, certidão de
nascimento/casamento.

Observação: Não serão
aceitos como documento
oficial de identidade para fins
de alistamento eleitoral a
Carteira Nacional de
Habilitação (carteira de
motorista), por não conter a
nacionalidade, bem como o
novo modelo de Passaporte,
porque não indica a filiação.

Certificado de quitação do
serviço militar obrigatório ou
de prestação do serviço

alternativo (ex.: protocolo de
apresentação, dispensa,
terceira, dentre outros). A
apresentação deste
documento é obrigatória para
maiores de 18 anos do sexo
masculino.

Observação: O
comprovante de quitação com
o serviço militar poderá ser
obtido na Junta de Serviço
Militar em quaisquer das
Forças Armadas da sua região.
O “certificado de eximido” não
serve para comprovação de
quitação militar por ser
emitido a pessoas que se
recusaram, por imperativo de
consciência, à prestação do
serviço militar obrigatório.

Comprovação recente de
domicílio eleitoral (conta de
água, luz, telefone, escritura de
imóvel, etc). Para outras
informações procure o
Cartório Eleitoral.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal de
Infraestrutura (SEINF), está
realizando obras de
pavimentação e calçamento
de ruas da sede e dos bairros
da cidade. Entre as melhorias
está a recuperação das vias de
acesso do município, através
de uma Operação Tapa
Buraco, que visa à
recomposição de trechos
danificados.

Algumas ruas estão
passando por intervenção e
manutenção, a exemplo da
pavimentação e drenagem
ocorridas nos bairro do
Coroado e Paramirim - na Rua
da Igreja e rua principal de
acesso à Paramirim e Monte
de Baixo. Está sendo
pavimentada também a Rua
do Campo, em Paramirim, e
feita a manutenção das ruas
da comunidade de Fazenda
Macaco e São Bento, na Rua
do Cais.

A extensão de galeria de
drenagem, águas pluviais na
estrada do Ferrolho, e criação
de redes de águas pluviais em
trechos próximos, vão
solucionar problemas de
alagamentos na região.

Além disso, quem chega a
São Francisco do Conde pela
BA-522 já pode constatar a
diferença no trecho da pista
que liga a sede do município
ao bairro de Fazenda Macaco.
A obra é da Prefeitura
Municipal, em parceria com o
Derba (Departamento de
Estradas e Rodagens da
Bahia).

Prefeitura assina contrato com o Desenbahia
para obra de Urbanização da entrada da cidade

No dia 26 de fevereiro, a
Prefeitura de Candeias,
representada pelo prefeito
Sargento Francisco, assinou o
contrato com a Desenbahia
para dar início à obra de
Urbanização da Entrada da
Cidade. A obra que vai desde
a sede do Samu até o Hospital
Medicina Humana, e do Trevo
do Petróleo até a saída da
Urbis I, vai modernizar as

entradas de umas das mais
importantes cidades da
Bahia, além de oferecer ao
cidadão uma melhor
infraestrutura.

“Candeias é a porta de
entrada para a primeira
refinaria do Brasil e merecia
uma entrada da cidade digna
do seu povo. Durante quase
dois anos estivemos
trabalhando nesse projeto,
que só está se tornando
realidade graças ao município
hoje ter a ficha limpa e todas
as suas certidões em dia”,
afirmou o prefeito.

Para o presidente do
Desenbahia, Otto Alencar
Filho, essa ação só reforça a
preocupação do Governo do
Estado com toda a Bahia. “O
Desenbahia vem dando
prioridade ao interior. Em
2015, atendemos municípios
em todos os territórios do
estado. A aprovação desses
financiamentos indica que as

prefeituras estão avançando
na sua capacidade de crédito.
A nossa diretoria, durante
todo esse período,
acompanhou a luta do Prefeito
Francisco que em nenhum
momento desanimou e
conseguiu aprovar esse grande
projeto”, disse.

O prefeito Sargento
Francisco afirmou que essa
obra será um marco
importante no
desenvolvimento da cidade.
“Por conta de uma topografia
complicada, a cidade tem
muita dificuldade em realizar
ações de infraestrutura que
gerem grande impacto visual.
As ruas são estreitas e temos
ladeiras em quase todo
território urbano. Essa obra
vai dar uma cara nova ao
nosso município”, concluiu.

O investimento será de
aproximadamente 15 milhões
de reais e tem o prazo de seis
meses para a conclusão.

Otto Alencar Filho, presi-
dente do Desembahia

O Candeeiro
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Prefeitura de São Francisco do Conde  está
construindo a policlínica pública da cidade

Fonte e Foto: AGECOM/PMSFC

As obras para a construção da primeira policlínica pública de SFC foram iniciadas

ANTENA LIGADA

Por Rildo Anselmo

rildo.anselmo@hotmail.com

Ano letivo em Candeias
começa com ato ecológico
nas escolas municipais

Os alunos plantaram mudas de árvores nas escolas

Jornada Pedagógica de Candeias acontece em clima de
expectativa quanto ao novo secretário da Educação

Apesar do boicote do Sindicato dos Servidores,
centenas de professores e funcionários participaram
da Jornada Pedagógica em apoio a Jair Cardoso

Policlínica será implantada em Simões Filho 

Os prefeitos da RMS foram recebidos pelo secretário
de Saúde do Estado, Fábp Vilas Boas

Conjunto Habitacional
O município de Candeias deve ganhar mais um conjunto
habitacional nos próximos anos.  Uma área da antiga fábrica
de Carbonos Coloidais - CCC está reservada para a construção
de dezenas de prédios e terá financiamento da Caixa Econômica
Federal, mas ainda não tem data prevista para o início das
obras.

A construção de conjuntos habitacionais não é novidade.
Outrora foram construídos em Candeias, o Conjunto
Habitacional Urbis I e II, Conjunto Alto da Boa Vista, na
entrada da cidade, e o Conjunto Santa Clara, no bairro do
Malembá.

Lavagem cerebral
Mudar o nome de programas tem sido uma prática comum do
governo brasileiro para mostrar serviço. É como tentar fazer
uma lavagem cerebral no cidadão de pouco conhecimento para
parecer  que ações e serviços são inéditos. Em nível nacional
existiu o BNH e, em São Paulo, COABE. Há alguns anos,
construir conjuntos habitacionais é denominado Minha Casa,
Minha Vida. A troca de nomes verificou-se  também de
ambulância para SAMU; pronto socorro para UPA, construção
de estradas, pontes etc. para PAC e ensino profissionalizante
para PRONATEC.

Hipermercado
Um grande grupo empresarial pretende construir um
hipermercado em Candeias. A informação é do corretor de
Imóveis Ivan Santana Palma, proprietário da IP  Imóveis, que
negocia a venda de um terreno  localizado na área da antiga
CCC. O grande prédio será construído ao lado da Escola
Municipal Nova Candeias e tem  o prazo de um ano para ser
inaugurado, logo após o início das obras.

PT desmoralizado
Depois de declarar exaustivamente que não sabia de nada, o
ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva está desmoralizado
perante a opinião pública. É de conhecimento geral que o ex-
presidente não é um intelectual, nem jurista e não está acima
da Lei. Entretanto, Luis Inácio bate de frente com a Justiça
Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e o
Juiz Sérgio Moro.

Manobras obscuras são articuladas para encobrir os rastros
de corrupção, inocentar políticos e encobertar familiares e
empresários. O Petrolão já é considerado o maior escândalo
de corrupção da história da humanidade e o enriquecimento
de familiares é tratado com gozação na TV, pelo ex-presidente,
que tenta subestimar a inteligência do povo brasileiro.

Insubordinação no CAC
Segundo alguns contribuintes, o clima não é nada bom entre
alguns servidores e a direção do Centro de Atendimento ao
Contribuinte - CAC, órgão da Secretaria de Finanças da
Prefeitura de Candeias. De acordo com o que apuramos, existe
morosidade e má vontade para cumprir as ordens determinadas
pela direção: fiscalização de empresas, expedição de
notificações e até procedimentos de rotina – como a verificação
da situação do alvará de funcionamento de algumas lojas do
comércio de Candeias – são algumas das diligências que não
são realizadas com presteza.

O cidadão, quando presta concurso público e é aprovado,
tem que cumprir ordens. O servidor efetivo não tem o poder
de comando e tem conhecimento da rotatividade do poder
assim que toma posse. A mudança de direção acontece de 4
em 4 anos, período de mandato de um prefeito.

Procurado, o diretor do CAC, João Batista, disse que existem
algumas insatisfações antigas mas, que medidas estão sendo
adotadas para resolver a situação. “Para se ter uma idéia de
que estamos conseguindo resolver os problemas internos é que,
Candeias foi um dos poucos municípios baianos que conseguiu
manter o mesmo padrão de arrecadação de impostos
municipais”, justificou o diretor.

Contagem regressiva
Começa a contagem regressiva para o término da administração
do prefeito Sargento Francisco. Faltando apenas 10 meses e
alguns dias para o fim do mandato, a população candeiense
clama por novidades. Reformar escolas, pintar meio fio e o
recapeamento asfáltico de ruas foram vistos como obras de
manutenção. Houve até quem fizesse gozação com a
reinauguração de reformas. Em  tempo: faltou reinaugurar a
troca das sinaleiras da BA 522. Aos 42 minutos do segundo
tempo, a gestão municipal anuncia uma avalanche de obras
para 2016. É esperar ver para crer.

Tomate R$ 8,00
O avanço da inflação no Brasil tem deixado o cidadão
candeiense apavorado: o aumento das contas de energia
elétrica, água, telefone, gasolina, gás de cozinha, impostos etc.
foi a saída do Governo Federal para cobrir o rombo nas finanças
públicas. No Centro de Abastecimento de Candeias, o preço do
tomate, por exemplo, é considerado um índice para mensurar
a alta dos preços, e chegou a ser vendido a R$ 8,00. Diante
disto, a presidente Dilma Rousseff passou a ser xingada mais
intensamente. A cada momento que o vendedor informava o
preço da fruta, a autoridade maior do país era insultada.
Embora outros legumes, frutas e verduras tiveram o aumento
no preço, o tomate ainda é o termômetro que se constata a alta
da inflação.

Empreendimento imobiliário
O lançamento do primeiro bairro planejado de Candeias é
aguardado com grande expectativa no mercado imobiliário da
cidade. Uma grande área que pertencia a antiga fábrica da CCC
será loteada e colocada à venda para abrigar a construção de
imóveis residenciais, comerciais e de lazer. O limite do terreno
começa ao lado da Escola Municipal Nova Candeias e vai até o
lado da sede da Secretaria de Serviços Públicos, e ao entorno
da Lagoa da CCC. Segundo Ivan Santana Palma, o processo
documental está sendo finalizado e dentro de poucos dias
haverá o lançamento oficial para o início das vendas dos lotes.

São Francisco do Conde tem
avançado rumo ao progresso
e à saúde com cada vez mais
qualidade para a comunidade.
Através de uma Ordem de
Serviço do projeto
TranSFormar – Para Nossa
Cidade Avançar, assinadaem
11 de dezembro, a Prefeitura

de São Francisco do Conde
deu o pontapé para
construção de uma
Policlínica, na Avenida
Juvenal Eugênio de Queiroz –
Baixa Fria.
As obras já começaram e,
segundo o prefeito Evandro
Almeida, “com fé em Nosso

Senhor Jesus Cristo
entregaremos ainda este ano.
Essa é mais uma obra do
TranSFormar e leva o padrão
de qualidade da nossa gestão,
que trabalha com excelência
pelo bem do nosso município
e em prol da saúde da nossa
população”.

A Policlínica será construída
próxima a Universidade da
Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB) e irá atender todo
o município, trazendo
melhoria de vida para a
população franciscana.
TranSFormar – O Plano de
Ação do Governo vai
promover mais de 40 ações
para a comunidade
franciscana entre serviços,
obras e assinaturas de ordens
de serviços. O projeto
TranSFormar é mais que um
conjunto de obras e
intervenções. É um modelo de
gestão, baseado nos
princípios da solidariedade e
do fortalecimento da
cidadania.

A Jornada Pedagógica de
Candeias aconteceu no
último dia 15 de fevereiro
sob um clima de muita
expectativa e de boas vindas

ao novo secretário da
Educação, professor,
advogado e historiador Jair
Cardoso dos Santos,
nomeado e empossado pelo

prefeito Francisco Silva
Conceiçãono dia 3 de
fevereiro.

Presente ao evento, a
professora Matilde Ribeiro,
ex-Ministra da Igualdade
Racial e atual diretora da
UNILAB, falou da
importância da pretensão do
novo secretário de implantar
o Plano das Diretrizes
Curriculares para a
Educação das Relações
Etninorraciais, em uma
cidade de maioria negra,
como é Candeias.

Atendendo a um primeiro
pedido do secretário Jair
Cardoso, o prefeito
Francisco Conceição
anunciou a criaçãodo Centro
de Formação do Professor, a
ser brevemente inaugurado,

com cronograma de oficinas
e cursos de formação
continuada para todos os
professores da rede
municipal de ensino.

Há muitos anos que parte
do professorado do
município esperava por esse
momento, razão pela qual o
espaço recém inaugurado da
Global, na Pitanga, estava
completamente lotado,
mesmo com o sindicato dos
Servidores Públicos
orientando os docentes a
não comparecerem à
jornada.

O sucesso da Jornada
Pedagógica  foi uma prova
da aceitação dos servidores
da educação à nomeação de
Jair Cardoso como novo
Secretário.

As escolas da rede municipal
de ensino em Candeias deram
início, no último dia 17 de
fevereiro, ao ano letivo de
2016, com uma aula inaugural
ecológica e o plantio de
árvores no interior das
unidades escolares, realizado
por alunos, professores,
diretores, funcionários, pais e
autoridades do município,
simultaneamente no mesmo
horário, às 8 e 13 horas.

O prefeito Francisco Silva
Conceição e o secretário da

Educação, professor Jair
Cardoso dos Santos, abriram
o ato, falando da importância
da preservação do meio
ambiente para as atuais e
futuras gerações, na Escola
Dom Pedro I (cujo prédio
novo foi recém inaugurado no
Mamão), ao lado da
comunidade escolar, da
subsecretária Rosa Maria da
Silveira Vaz e da diretora do
Departamento Pedagógico,
Rosenilda Maria Pereira dos
Santos. Segundo o Secretário

da Educação, a abertura do
ano letivo teve um duplo
caráter. Para ele, trata-se de
“despertar nas crianças e nos
adolescentes a
conscientização e
responsabilidade sobre o meio

ambiente; e nos pais, o
compromisso e a
responsabilidade de estarem
presentes na escola dos seus
filhos, acompanhando-os no
seu crescimento intelectual e
moral”.

No último dia 22, o Prefeito
Eduardo Alencar e o
secretário municipal de saúde
Alfredo Assis, participaram de
uma reunião na Secretaria
Estadual de Saúde para tratar
sobre melhorias na estrutura,
expansão e fortalecimento do
atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) da
Bahia, em especial nas 13
cidades que fazem parte da
Região Metropolitana de
Salvador.

A proposta é implantar
uma policlínica que
proporcione o suporte nas
redes de Atenção Básica,
Psicossocial, Urgência e
Emergência e na Rede de
Atenção Materno-infantil,
oferecendo à população da
Região Metropolitana 13
especialidades, entre elas:
cardiologia, urologia, cirurgia
em geral, trauma-ortopedia,
mastologia, neurologia e
muito mais, além de serviços

como audiometria,
endoscopia digestiva e
respiratória e
eletrocefalograma.

A estrutura que será
montada em Simões Filho,
com a supervisão da
administração pública local,
também contará com serviços
opcionais como suporte de
farmácia, fisioterapia, terapia
ocupacional, nutricionista,
psicologia etc.

O Projeto será realizado
através de um Consórcio de
Saúde que consiste na união
entre dois ou mais entes da
federação (municípios,
estados e União), sem fins
lucrativos, com a finalidade de
prestar serviços e desenvolver
ações conjuntas que visem o
interesse coletivo e benefícios
públicos.

Neste sentido, já foi dado
início ao processo licitatório,
que decidirá qual a empresa
responsável pela gestão da

policlínica. O financiamento
partirá do Ministério do
Planejamento com contra-
partida do Governo do Estado,
um investimento de cerca de
670mil.

Estiveram presentes na
reunião, além do Prefeito
Eduardo Alencar e do
secretário municipal de saúde
de Simões Filho Alfredo Assis,

o secretário estadual de Saúde
Fabio Villas Boas, e demais
prefeitos da região
Metropolitana, como
Camaçari, Ademar Delgado;
São Francisco do Conde,
Evandro Almeida; Candeias,
Sargento Francisco; Vera
Cruz, Antônio Magno e Santo
Amaro, Ricardo Machado.

Fonte: Ascom?PMSF

Abdias Alves

Abdias Alves
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

www.linsmercantil.com.br / linsmercantil@hotmail.com
 Rod. 522 - Centro Empre. José Alves Fone: (71) 3601-6911  Candeias-Ba.

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/BA 3130

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 - Tel. (71) 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: (71) 3601- 3110

Candeias-Bahia

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade
#BATERIAS # EXTINTORES #LANTERNAS

#ÓLEOS LUBRIFICANTES #FARÓIS
#PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

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 / 8134/3565

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

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

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS
Bebidas, Secos & Molhados e Gêneros Alimentícios em Geral
Rua 14 de Agosto, nº 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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

Motores e Bombas - Alinhamento de Balanceamento

Rua Teixeira de Freitas - Esquina com a Rua Rio de Janeiro
Fone: (71) 3601-1097 - Candeias-Bahia

QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA

Trabalhamos com Veículos Novos
Motoristas Treinados e Capacitados

Rua 14 de Agosto - Distrito de Caroba - Candeias-Bahia

*FRETAMENTO *TURISMO
*VIAGENS EVENTUAIS


