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O Candeeiro

A novela para a construção do
anel viário de Candeias parece
que não terá fim. Já faz 90
dias que o ex-secretário de
Infrestrutura do Estado, Otto
Alencar e o gerente-geral da
Refinaria Landulfo Alves,
Nery Argolo, assinaram o
covênio entre o Governo do
Estado e a Petrobras, para a
construção da obra e, até
agora, nada. O aviso de
licitação para a execução dos
serviços foi publicado no
Diário Oficial do Estado do dia
13 de janeiro de 2014.

Lá atrá, em agosto de 2012,
quando se iniciava a
campanha para as eleições
municipais e o PT tinha o ex-
secretário da Fazenda do
Estado, Carlos Martins, como
candidato a prefeito de
Candeias, o governador
Jaques Wagner anunciou que
a obra seria realizada.

Enquanto o sonho do anel
rodoviário não se realiza, a
população de Candeias e os
milhares de motoristas que
usam a BA 522, que corta o
perímetro urbano da cidade,
vão sofrendo com os enormes
engarrafamentos que se
formam no início da manhã e
no final da tarde de todos os
dias, causados pelas carretas
e caminhões que vão buscar
combustíveis na Refinaria
Landulfo Alves  (RLAM).

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

Vamos rumo ao Hexa!!!
Felipão
convoca os
23 jogadores
para a Copa
do Mundo

Goleiros: Julio César
(Toronto-CAN), Jéfferson
(Botafogo) e Victor
(Atlético-MG)

Laterais: Daniel Alves
(Barcelona-ESP), Maicon
(Roma-ITA), Marcelo
(Real Madrid-ESP) e
Maxwell (Paris Saint-
Germain-FRA)

Zagueiros: Thiago Silva
(Paris Saint-Germain-
FRA), Dante (Bayern de
Munique-ALE), David
Luiz (Chelsea-ING) e
Henrique (Napoli-ITA)

Meio campistas: Luiz
Gustavo (Wolfsburg-
ALE), Ramires (Chelsea-
ING), Paulinho
(Tottenham-ING),
Fernandinho
(Manchester City-ING),
Oscar (Chelsea-ING),
Willian (Chelsea-ING),
Hernanes (Inter de Milão-
ITA)

A t a c a n t e s :   J ô
(Atlético-MG), Neymar
(Barcelona-ESP), Hulk
(Zenit-RUS), Fred
(Fluminense) e Bernard
(Shakthar Donetsk-UCR).

Abdias Alves

Cadê o anel rodoviário? Dia de
solidariedade
na CLIMA
A CLIMA tem a honra de está
presente na comunidade
Candeiense e região há 37
anos, fazendo parte da vida
da Cidade e das pessoas. Da
cidade, gerando emprego e
renda. São sessenta empregos
diretos, o que significa mais
de duzentos postos de
trabalho indiretos. Com as
pessoas de Candeias e das
cidades circunvizinhas,
cuidando do seu bem maior,
que é a saúde, e
consequentemente, da
melhor qualidade de vida.

Partindo do principio de
cuidar das pessoas, e sabendo
das dificuldades que o
segmento mais humilde da
sociedade enfrenta, A CLIMA,
decidiu doar um dia de
serviços às pessoas carentes,
oferecendo todos os serviços
que existem na CLIMA. Para
isso, as pessoas precisam
fazer o agendamento nos dias
14 e15, das 14:00 às 17:00 hs,
e dia 16, das 08:30 às 12:00h
e das 14:00 às 17:00 hs, com
solicitação de profissional do
SUS.

Serão oferecidos os
serviços de prevenção do
câncer de colo do útero,
endoscopia digestiva, scanner
duplex, ecocardiograma,
eletrocardiograma,
mamografia, exames de
rotina em laboratório,
urologia, dermatologia,
oftalmologia ,
otorrinolagologia, e
fisioterapia, etc. Ou seja, tudo
que a CLIMA faz para
convênios e particulares, será
doado às pessoas que não
podem pagar, dentro do
mesmo padrão de
atendimento e qualidade
CLIMA.

O evento será realizado no
dia 25 de maio, apartir das 8
horas da manhã. Participe!
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José Eduardo

Armagedons, desperdício e crack
Aprendamos a
respeitar a Vida, do
contrário a deusa
morte multiplicará o
seu trabalho. Foi o
que reafirmei em
1991, na Serra do

Pilar, em Vila Nova de Gaia, Portugal,
gravando o programa “Boa Vontade”,
para a Rede Bandeirantes de
Televisão, do Brasil.

Muita gente pensa que o
Armagedom (Apocalipse de Jesus,
16:16) se refere apenas à possibilidade
de guerra nuclear, química,
bacteriológica, cibernética. Mas
qualquer desrespeito às criaturas, que
nem mesmo podem defender-se no
útero materno, é um Armagedom. O
crime organizado é um Armagedom.
O analfabetismo material e espiritual
é um Armagedom. A implosão da
família é um Armagedom. O avanço
tecnológico sem o espírito de
solidariedade social é um
Armagedom. O fanatismo religioso é
um Armagedom. O materialismo
desbragado é um Armagedom. A fome
é um Armagedom. O Armagedom está
à nossa mesa: os vegetais cheios de
agrotóxicos, as carnes repletas de
antibióticos e hormônios. O

Armagedom reflete-se nas águas
poluídas dos oceanos, lagos, rios e,
mesmo, fontes. Os flagelados da
seca e das inundações padecem um
Armagedom. Sair às ruas para o
serviço, o estudo ou a diversão, sem
a certeza de um retorno tranquilo ao
lar, diante da violência e da
insegurança que por toda parte hoje
se manifestam, o que é isso senão
um Armagedom? A falta de Amor
nos corações é um gerador de
Armagedons. As pessoas ficam
esperando o Armagedom, e ele já
está aí... criado por nós.

E vejam só a conclusão do
recente estudo inglês, “Global Food;
Wastenot, Wantnot”, que constitui
outro inacreditável Armagedom. Ele
aponta que, a cada ano, cerca de
dois bilhões de toneladas de
alimentos têm como destino o lixo.
É simplesmente metade da comida
do planeta. Esses números, sobre o
desperdício que ocorre no mundo,
revelam paradoxo capaz de
questionar nossa própria condição
de civilizados.
RESPEITO À VIDA

Entretanto, os problemas têm
solução quando os seres humanos
realmente se dispõem a resolvê-los.

É uma questão de respeito ao divino
privilégio de existir. Por isso, aqui se
encaixa como uma luva este
pensamento de Henry Ford (1863-
1947), que certa vez definiu a Boa
Vontade como a maior força da Vida:
“Os tempos de riqueza não nascem
por acaso. Surgem como resultado de
muito esforço e pertinácia”.

Esse mesmo empenho devemos
empregar no combate às drogas que
infelicitam tantas famílias e na devida
reabilitação dos seus usuários. O
crack, o álcool, o tabaco, só para citar
alguns, são, portanto, lamentáveis
Armagedons a serem superados. Diz
uma campanha do governo brasileiro:
“Com o compromisso de todos é
possível vencer o crack”. Eis uma
consciência imprescindível em
qualquer frente de trabalho.
PERTO DE JESUS, LONGE DOS
PROBLEMAS

Digo sempre aos jovens na LBV:
Quanto mais perto de Jesus, mais
longe dos problemas.

No Evangelho do Cristo
Ecumênico, o Divino Estadista,
encontramos excelentes diretrizes do
comportamento ideal para a vivência
em sociedade, tendo o bom senso
como guia de todas as horas.

Destacadas figuras do futebol no
Brasil e no exterior aderiram à
campanha “Fiz um gol pela infância
brasileira!”.  Bela camisa traz o
autógrafo deles, apoiando essa
iniciativa da LBV que, a cada Copa do
Mundo, se junta à vibrante torcida
nacional pela Seleção Brasileira.

Gostaria de transmitir o meu
agradecimento a todos eles:
Alexandre Pato, Denílson, Fabrício,
Luis Fabiano, Osvaldo, Paulo
Henrique Ganso, Rodrigo Caio,
Rogério Ceni e Wellington — do São
Paulo; André Santos, Chicão, Felipe
e Leo Moura — do Flamengo; Arouca
e Leandro Damião — do Santos;
Cássio, Emerson Sheik, Gil e Jadson
— do Corinthians; Cicinho — do
Sivasspor Kulubu/TUR; Daniel Alves
e Neymar — do Barcelona/ESP; Dante
— do Bayern de Munique/ALE; David
Luiz — do Chelsea/ING; Dedé,
Everton Ribeiro e Ricardo Goulart —
do Cruzeiro; Dida e Juan — do
Internacional; Edenílson — da

Gols pela infância brasileira
Udinese/ITA; Fernando Prass,
Juninho e Wesley — do Palmeiras;
Fred e Walter — do Fluminense;
Henrique — do Napoli/ITA; Hulk —
do Zenit/RUS; Jô, Marcos Rocha,
Réver, Ronaldinho Gaúcho e Victor —
do Atlético Mineiro; Léo Gago — do
Grêmio; Lucas Piazon — do SBV
Vitesse/HOL; Marcos Aurélio — do
Jeonbuk Hyundai Motors/COR;
Robinho — do Milan/ITA; e Gilberto
Silva. Participação especial também
de: Altair, lateral nas Copas de 1962 e
1966; Cafu, lateral campeão do
mundo em 2002; Carlos Alberto
Parreira, coordenador técnico da
atual Seleção e treinador canarinho na
conquista do Tetra; Dunga, volante
capitão do título mundial em 1994 e
técnico brasileiro em 2010; Jair
Marinho, lateral do Brasil em 1962;
Juninho Pernambucano, meia que
jogou a Copa do Mundo de 2006;
Marcos, goleiro campeão mundial em
2002; Neto, medalha de prata nos
Jogos Olímpicos de Seul em 1988

como meio-campista e, agora,
comentarista esportivo; Pelé, o Rei do
Futebol, atacante tricampeão do
mundo; Pepe, atacante em 1958 e
1962 e técnico; Roberto Carlos, lateral
da conquista do Penta e, atualmente,
técnico; Ronaldo Fenômeno, atacante
campeão do mundo em 1994 e 2002;
Zico, meia que disputou as Copas de
1982 e 1986, hoje técnico; e Zito,
volante nos mundiais de 1958, 1962 e
1966.

Saiba como fazer parte dessa
campanha, acessando o site
www.lbv.org/doe.
LUIS ERLANGER

Recentemente, em uma sessão de
autógrafos muito concorrida no Rio
de Janeiro/RJ, o jornalista Luis
Erlanger, diretor de análise e controle
de qualidade da programação da TV
Globo, lançou seu primeiro romance
“Antes que eu morra”.

Recebi dele esta dedicatória
amiga: ”Caro Paiva Netto, espero que
goste desta aventura de um estreante.
Abraço. LER”.

Votos de sucesso e minha fraterna
saudação ao autor.

Cada um com seu cada qual
Apesar do prefeito Sargento Francisco contar, teoricamente, com o apoio
de 15 dos 17 vereadores da atual legislatura (apenas Dr. Pitágoras e Rita
Loura se declaram de oposição), o que se vê nos bastidores da Câmara
Municipal é uma verdadeira “lei de murici, cada um cuide de si”, quando
o assunto é a eleição para deputados federais e estaduais.

Segundo se comenta nos meios políticos, por enquanto, os vereadores
não afirmam, nem desmentem, cada  edil terá o seu próprio candidato,
seja federal ou estadual, o que mostra que teremos nas próximas eleições
dezenas de pretendentes dos mais variados matizes.

Exemplos: o vereador Valdir Cruz (PDT) diz que apoiará a deputada
estadual Luiza Maia (PT); Fernando Calmon já declarou que vota em
Clóvis Ferraz (este apoiado por Francisco); Washington de Passé (SDD)
tem compromisso com Luiz Argolo, que é do seu partido; Rafa de Beijoca
(PR) vai votar em Davi Rios para deputado estadual; Marivalda Silva (PT)
se não for candidata, apoiará Loteba para deputado estadual. E por aí
vai...

Palanque para Souto
Pelo cenário político que se apresenta no momento em Candeias, se
levarmos em conta as composições partidárias, nenhuma liderança
expressiva no município estaria no palanque da oposição (DEM, PMDB
e PSDB – Paulo Souto, Joaci Góes e Geddel), nas próximas eleições.

Vejamos: o prefeito Sargento Francisco (PSD) apoia a chapa de Rui
Costa (PT), que tem o presidente do seu partido, Otto Alencar, como
candidato a senador; a ex-prefeita Tonha Magalhães é do PR, que tem a
maior liderança do partido, o ministro Cesar Borges, apoiando Rui Costa;
o deputado Sargento Isidório (PSC) é da base de apoio ao governo; o ex-
vereador Jair Cardoso (PDT) ainda não se manifestou mas o seu partido
apoia Rui Costa; o ex-secretário da Fazenda e terceiro candidato a prefeito
mais votado nas eleições de 2012, Carlos Martins, é amigo pessoal de Rui
Costa e deverá estar na coordenação da campanha do PT.

De liderança expressiva mesmo, só resta a ex-prefeita Maria Maia,
que até o momento não se manifestou.

Quitéria com Rui
Na plenária das “Mulheres de Rui Costa” (PT), realizada no último dia 5
de maio, a prefeita de Cardeal da Silva e presidente da UPB, Maria
Quitéria, reiterou o seu apoio ao candidato petista. Mesmo pertencendo
ao PSB, partido que terá a senadora Lídice da Mata como candidata a
governadora, Quitéria discursou defendendo a candidatura de Rui Costa.
“Queremos reafirmar ao nosso pré-candidato Rui Costa quem somos e o
que queremos”, pontuou.

Tonha é candidata
A ex-prefeita Tonha Magalhães (PR), que também já foi deputada federal,
teve a sua pré-candidatura a deputada estadual nas próximas eleições,
confirmada pelo presidente do seu partido, o deputado federal José
Rocha, em entrevista ao programa Baiana Livre do último dia 2 de maio.

Recentemente, o ex-deputado Júnior Magalhães, que é filho de Tonha,
havia informado à coluna que a ex-deputada estava avaliando a
possibilidade de sair candidata. Pelo visto, a avaliação foi positiva.

Quer ser candidato
Parece até utopia, mas o empresário Neri Vendedor, que é assessor do
deputado Sargento Isidório, está discutindo com a Executiva do seu
partido, o PSC, a possibilidade da legenda lançar um candidato próprio
ao governo do Estado.

Neri confidenciou à coluna que teve uma conversa com as principais
lideranças do PSC, mostrando a importância do partido ter uma
candidatura própria. “Nós temos uma grande militância e teríamos sim,
condições de lançarmos um candidato a Governador. Até coloquei o meu
nome à disposição do partido”, confidenciou Nery, sonhando em ser
candidato a Governador. Sonhar, todo mundo pode...

Lado a lado
O vice-prefeito Bom Jorge, que é um político nato, já exerceu três
mandatos na Câmara de Vereadores, onde foi o presidente, tem tido  uma
participação efetiva no governo do prefeito Sargento Francisco,
intensificando a sua presença nos acontecimentos que envolvem a
administração municipal. Está sempre ao lado do chefe do executivo,
participando de reuniões, de inaugurações e de eventos populares.

Seus aliados mais próximos já sonham com uma possível candidatura
nas próximas eleições municipais. Tá muito longe, mas nunca é tarde,
nem cedo, para se fazer política.

Arraiá do Chico
A cidade de São Francisco do Conde estará promovendo nos próximos
dias 21, 22, 23, 24, 28 e 29 de junho, mais uma edição do já tradicional
“Arraiá do Chico”, uma grande festa de São João que costuma levar para
o município milhares de pessoas.

Este ano, o homenageado será o cantor e compositor Dominguinhos,
que nos deixou recentemente. Para marcar ainda mais a homenagem, os
organizadores contrataram a cantora Liv Moraes, que é filha de
Dominguinhos.

Além de Liv Moraes, também se apresentarão no palco principal: Ivete
Sangalo, Bel Marques, Pablo, Asas Livres, Arreio de Ouro, Aviões do Forró,
Harmonia do Samba, Simone & Simaria, Thiaguinho, As Coleguinhas,
César Menotti & Fabiano e Péricles.

No PV
O empresário José Luiz de Souza, Zé do Quim, terá uma reunião nos
próximos dias com a Executiva do Partido Verde, ao qual está filiado,
para decidir sobre a sua possível candidatura a deputado estadual.

“O diretório do PV já me garantiu que se quiser ser candidato, a legenda
está garantida”, diz Zé do Quim.

Por muito tempo
famílias brasileiras
viveram épocas
difíceis de repressão,
censura, proibições.
Ao vivenciar tais
infortúnios muitos

pais prometeram a si mesmos que
educariam seus filhos de forma
totalmente oposta. Acontece que o
problema se transportou para outro
polo totalmente oposto. Da
proibição extrapolada à liberdade
sem limites.

E, por não saber lidar com as
consequências que tal liberdade
excessiva pode apresentar às
crianças, muitos pais acabaram
despejando essa carga para as
escolas. Ou seja, a instituição escolar
vem assumindo praticamente
sozinha um papel que não é seu: o
de educar seus alunos. Ela tem o
papel de instruir, formar, orientar,
facilitar, porém a obrigação de
educar é exclusiva e
intransferivelmente da família.

Ora, após essa transferência de
responsabilidades, as crianças, ao
perceberem a inabilidade e
incompetência dos pais em educar,
começam a sinalizar seus problemas
através de maus comportamentos.

Isto é: devido a falha na educação
familiar, a escola passa a receber
toda carga indisciplinar do infante.

Então, pode-se concluir que a
indisciplina escolar é uma
sinalização de que algo de errado
está acontecendo na vida da criança.
Friedrich Hegel, filósofo alemão do
século XVIII, afirmava que “o ser
humano exige, a qualquer custo,
alguma forma de (re)conhecimento
– nem que seja por meio da
violência”. Isso comprova
perfeitamente que a indisciplina por
parte da criança é um apelo, um
grito disfarçado de socorro; como se
fosse um choro insistente do bebê
quando está com fome, ou sentindo
alguma dor. E cabe aos pais a
responsabilidade de reconhecer os
sentimentos dos filhos como uma
forma de expressão.

Ante o exposto, podemos
entender que errado é o
comportamento, não o aluno. Por
isso a indisciplina não pode ser vista
como um problema individual, ou
apresentando uma causa única, mas
devem ser analisados todos os
fatores sociais e grupais. Assim, não
podemos esquecer da violência
psicológica existente em muitos
lares; contribuindo para que muitos

alunos não aprendam, não porque
não tenham capacidades, mas
porque lhes convenceram de que
não eram capazes.

É muito fácil atribuir a
responsabilidade a outros por
nossos problemas. É muito cômodo
entregar e cobrar a outras
instituições uma educação de
qualidade, quando a minha família
sequer respeita os direitos básicos
da criança e do adolescente. É muito
simples culpar a escola pela
indisciplina do meu filho, enquanto
falho no meu papel de pai ou de
mãe. Porém, se isso acontecer, vai
ter que ser fácil também aguentar as
consequências que essas
negligências e descasos vão
acarretar. Se pais e mães não
estiverem aptos para lidar com
situações de indisciplina escolar,
será que vão suportar quando esses
“gritos silenciosos” dos jovens se
transformarem em envolvimentos
com drogas, tráfico, violência?

Indisciplina no âmbito escolar
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I Seminário
do Plano
Municipal da
Primeira
Infância em
Candeias
O Conselho Municipal da
Educação, com o apoio da
Secretária Municipal da
Educação de Candeias,
realizou o Iº Seminário do
Plano Municipal pela
Primeira Infância na manhã
do último de 23 de abril. O
evento aconteceu no
auditório da Câmara
Municipal de Candeias.

O objetivo do Seminário,
segundo a secretária da
Educação Rosa Maria
Silveira, foi fazer uma
abordagem e uma discussão
sobre educação pró-infantil,
que se limita a crianças de 0 a
5 anos.

Compareceram na Câmara
de Vereadores, prestigiando
os temas a eles pertinentes, os
secretários Eduardo Andrade
(Saúde) e Antônio Gilson
(Juventude); funcionários e
alunos da rede municipal de
ensino, além de alguns
vereadores da base de
sustentação do governo.

A secretária Rosa Maria
Silveira aproveitou para
anunciar que em breve será
realizado também o Fórum da
Educação Municipal. Após o
Seminário, houve a
composição do Conselho da
Comissão da Primeira
Infância.

Moradores do Malembá de Baixo
cobram melhoria para o bairro

RESTAURANTE O BRASEIRO
Rua 13 de Maio, Esquina com a rua Santo Antônio, 1º Andar - Centro -  Fone: (71) 3601- 0689 - Candeias-Bahia

A melhor comida
a quilo da região

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

Uma reunião foi realizada na
manhã do último dia 24 de
abril com o prefeito Sargento
Francisco, o secretário de
Infraestrutura e Obras, José
Lessa, o secretário de Serviços
Públicos, Milton Viana, o
subsecretário da mesma
pasta, Firmino Barbosa, e
uma comissão formada por
cinco moradores do bairro
Malembá de Baixo, a fim de
ouvir as reivindicações desta
comunidade. Nesta
audiência, o gestor municipal
confirmou o compromisso da
Prefeitura de Candeias em
atender as necessidades do
bairro.

Dentre as principais
solicitações apresentadas
pelos moradores Almiro,
Denivaldo, Janice, Tiago e
Cleisson estavam a
pavimentação da estrada de
acesso e a finalização das
obras da Conder. O prefeito
Sargento Francisco explicou a
complexidade da obra de
pavimentação, já que se trata
do solo massapê, o que
demanda um bom projeto,
drenagem, compactação do
solo, além de recursos, cuja
realização será possível
apenas em 2015. “Não basta
apenas jogar asfalto em cima,
pois com um mês ou dois os
buracos vão aparecer.
Também o Município foi
afetado, como tantos outros,
com o corte geral do repasse
da verba federal. Com o
projeto em mãos, a Prefeitura
vai buscar recursos junto ao
Ministério das Cidades e
Caixa Econômica Federal
para realizar esta obra em
meados do próximo ano”,
tranquilizou o gestor. Quanto

O prefeito Sargento Francisco ouviu as queixas dos moradores do Malembá

às obras da Conder, iniciadas
há cerca de 11 anos e que estão
ainda paralisadas, Francisco
esclareceu que o Município
não pode interferir em obra
cujos recursos são federais
(através da Caixa) e que a
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras tem
cobrado constantemente à
Conder a resolução desse
embargo que está
prejudicando os moradores.

Ações imediatas
Diante dos assuntos

discutidos com os moradores,
o prefeito de Candeias
garantiu a continuidade da
assistência já prestada pela
Prefeitura ao bairro e, de
imediato, avisou sobre a
solução das necessidades
mais urgentes do bairro como
a melhoria na estrada de

acesso que liga à BA-522,
melhoria na via de acesso
interno (pelo Malembá ‘de
cima’), recuperação de
p a r a l e l e p í p e d o s ,
adiantamento do projeto da
construção da miniquadra e
recuperação da pracinha.
“Para a Prefeitura não
importa se é bairro ou
distrito. Importa que o
Malembá de Baixo é Candeias
e esta comunidade não está
excluída do plano de ações da
administração municipal. A
gestão já recuperou a escola,
a iluminação, dá assistência
contínua ao bairro, vai ser
contemplada com mais
melhorias, incluindo o
videomonitoramento, pois a
instalação de câmeras da
segunda etapa já previa o
Malembá de Baixo. Ainda
amanhã (25), máquinas já

estarão no local para fazer a
manutenção dos acessos,”
assegurou.

Em nome da comunidade,
o morador Almiro agradeceu
a oportunidade da Prefeitura
ouvir os moradores e cobrou
o cumprimento dos prazos.
“Estamos aqui de forma
pacífica e ordeira. Vamos
também ir em comissão à
Conder cobrar providências
das obras não concluídas por
ela. Agradecemos pela
Prefeitura nos atender e
vamos acompanhar os prazos
acertados,” disse.

O prefeito elogiou a
atitude do grupo ir à
Prefeitura buscar mais
benefícios para o bairro e
disse que a Prefeitura de
Candeias está de portas
abertas para ouvir qualquer
comissão de moradores.

CIÊNCIA & TECNOLOGIA

Tecnologia Transformando
nossa Rotina Profissional

Por ter trabalhado em
projetos de software como
programador e analista de
sistemas  e ainda ser
professor, tento passar o
máximo possível das
minhas experiências
profissionais para os meus
alunos. Em geral, as
experiências profissionais
de sua futura profissão
chamam a atenção deles.

Porém, recentemente um
aluno me indagou sobre o
modelo de trabalho home
office  (aquele em que
trabalhamos de casa),
sinalizando que já temos
tecnologia suficiente para
utilizar tal método de
trabalho, mas que a maioria
das empresas não o
utilizam.

De fato a tecnologia
também está ajudando na
nossa rotina profissional.
Hoje em dia, podemos já
estar trabalhando até
mesmo dentro do ônibus, a
caminho da empresa,
respondendo um e-mail ou
revisando uma pauta de
reunião. Antes de sair de um
cliente, um vendedor já
pode enviar seu pedido de
compras para a sede da
empresa. Até mesmo
reuniões podem ser feitas a
distância com cada
participante em sua casa, ou
com grupos de pessoas em
empresas diferentes.

Isso não só acontece por
conta da tecnologia como
também é forçado pelo
ritmo das cidades do século
21. Em uma cidade como

Salvador, um profissional
pode perder até 2 horas em
um congestionamento.
Porém, é bom esclarecer que
nem toda profissão ou tarefa
podem ser realizadas home
office. Um vendedor,
certamente, precisa visitar
seus clientes,assim como
um engenheiro precisa
acompanhar suas obras.
Mas também há várias
outras que sempre foram
realizadas exclusivamente
nos escritórios das
empresas, mas que agora
podem ser mescladas.

Muitos não percebem
que tarefas que demandem
mais concentração podem
ser realizadas em casa, como
redigir um documento, e
tarefas que devem ser
discutidas com os colegas,
como um planejamento
estratégico, podem ser
realizadas no escritório da
empresa. Se o profissional
pode e prefere realizar
algumas tarefas em casa
deve argumentar isso com
seus superiores e lhes
mostrar as vantagens disso.
A tecnologia hoje nos
permite ter mais e melhores
opções. Até para fugir do
engarrafamento, temos
serviços que nos auxiliam,
mas isso é assunto para
outra conversa.

Por Uedson S. Reis

Uedson Reis é Professor da
Universidade Salvador,
Doutorando e Mestre em
Modelagem Computacional
e Bacharel em Sistemas de
Informação
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CLÍNICA
MARIA ALBANO

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

CRM-BA 9157

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

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

Holter e Ecocardiografia, Ginecologia e
Obstetrícia, Mastologia e Mamografia,

Fisioterapia, Medicina Física e Reabilitação,
Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia,

Otorrinolaringologia, Raio X, Urologia e
Exames Laboratoriais.

PARTICULAR E CONVÊNIOS

Veja as especialidades que oferecemos:

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

CHOVA OU FAÇA SOL,
SINTA-SE PROTEGIDO PELA

LARANJEIRAS TOLDOS

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

Em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual

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

Toldos de Diversos Tamanhos,
Sanitários Químicos,Palcos, Pórtico,

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

AQUI VOCÊ  ENCONTRA PARA LOCAÇÃO

O Laboratório Nossa Senhora de Fátima deseja a
todas as Mães de Candeias,  da Bahia, do Brasil e
do Mundo, muitas felicidades e realizações. Que

esse Dias das Mães seja e Paz, hoje e sempre.

Dr. João Lucena de Araújo e toda Família do LNSF
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ABDIAS ALVES

Distritos ganham Agências
Comunitárias dos Correios

A Prefeitura Municipal de
Candeias, em parceria com a
Empresa Brasileira de Correios
e Telegráfos, inaugurou no
final do mês passado, cinco

Agências Comunitárias dos
Correios, conhecidas como
AGC’s, nas localidades de
Caroba, Passagem dos
Teixeira, Caboto, Menino

Jesus e Passé.
Um ato simbólico de
inauguração foi realizado em
Caroba e Passagem dos
Teixeira, com a presença do
prefeito de Candeias,
Sargento Francisco, do
presidente da Câmara
Municipal, Roberto Melo,
executivos dos Correios,
vereadores e secretários
municipais.

Para alguns distritos, a
inauguração representou a
legalização do serviço que
vinha sendo prestado pelas
associações, quando os
moradores pagavam uma
taxa para que um líder fosse
na agência da sede buscar as
correspondências e
encomendas da comunidade
distrital. De acordo com o

O distrito de Caroba foi um dos contemplados com a
instalação de uma Agência Comunitária dos Correios

Psicólogo participa
do Programa
Conexão Notícias

Manoel Amorim e Jo sé Eduardo, de O Candeeiro,
entrevistam o psicólogo Vladimir Nascimento

Radialistas Reinaldo Silva, Edilton Luiz e Manoel
Amorim ao lado do psicólogo Vladimir Nascimento

O programa jornalístico
Conexão Notícias, que é
apresentado de segunda a
sexta-feira, pelo radialista
Manoel Amorim, com a
participação de Reinaldo Silva
e Edilton Luiz, na rádio Terra
Nova FM, teve uma pauta
diferente na edição do último
dia 30 de abril.

Naquela oportunidade, o
convidado foi o psicólogo
Vladimir Nascimento, que faz
um excelente trabalho no
CRAS de Caípe, no município
de São Francisco do Conde, e
é um articulista assíduo do
jornal O Candeeiro.

Durante a entrevista, o
jovem psicólogo abordou
temas importantes, como a
relação dos pais com os filhos;

o uso de drogas pelos nossos
jovens; a importância da
participação dos professores
na formação da criança e do
adolescente; a maioridade
penal, dentre outros assuntos.

Questionado sobre o
projeto de lei que está no
Congresso Nacional, que
pretende mudar de 18 para 16
anos a maioridade penal, Dr.
Vladimir Nascimento foi
categórico. “Não é mudando a
lei que nós vamos diminuir a
criminalidade em nosso país,
nós precisamos é de ensino de
qualidade, de educação
doméstica, de oportunidades
para os jovens da periferia e
do interior, enfim, nós
precisamos mesmo, é de mais
educação”, concluiu Vladimir.

Drogaria Pérola Negra,
inaugurada no último dia 06,
em Madre de Deus, traz o
compromisso de vender
remédios a preços  justos.

O proprietário é o
advogado Luiz Montal, que
mais uma vez, mostra seu lado
empreendedor, oferecendo à
população de Madre de Deus
um estabelecimento
moderno, climatizado e com
variedade de produtos que
vão de medicamentos a

População de Madre de Deus
ganha moderna farmácia

Montal quer oferecer serviços de primeira qualidade

prefeito Sargento Francisco, a
partir de agora os moradores
não mais precisarão se
deslocar até o centro da
cidade ou pagar taxas, pois as
AGC’s farão este papel, dando
mais facilidade e comodidade
para quem mora na zona
rural do município.

Como trata-se de cinco
importantes distritos de
Candeias, estima-se que cerca
de 20 mil pessoas sejam
beneficiadas pelas novas
unidades dos Correios, que a
partir de agora levará os seus
serviços para as comunidades
interioranas  que sofriam
para receber as suas
correspondências, com
pontualidade  em casa,
evitando o deslocamento para
a sede do município.

perfumaria.
Inovando, a Drogaria

Pérola Negra oferece
ogratuitamente o serviço de
entrega do medicamento.

Com uma equipe bem
treinada, a Drogaria Pérola
Negra chega para fazer parte
do dia a dia dos
madredeusenses, com a
finalidade de se tornar a
queridinha da cidade e
referência no ramo de
farmácia.

IMAGEM DO MÊS
Em plena segunda-feira, dia
26 de abril, esse simpático
casal de jumentos passeava
tranquilamente pela rua 13 de
Maio, uma das mais
movimentadas do centro da
cidade.

A cena, inusitada, chamou
a atenção dos transeuntes que
andavam pelo local. O nosso
fotógrafo Zé Eduardo não
perdeu a oportunidade de O casal simpático passeou, tranquilamente, pela 13 de Maio

registrar o fato.
Resta saber quem são os

donos dos animais e
porque eles estavam soltos
pelo centro da cidade.
Apesar de ser pitoresco,
não deixa de ser uma
imagem que nos remete
aos tempos em que
Candeias era apenas um
bairro periférico de
Salvador.
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O município de Simões Filho
sediou entre os dias 25 e 27
de abril passado, o IX
Encontro do Fórum de
Cultura da Bahia, com a
participação de vários
municípios baianos, que
foram recebidos em grande
estilo e retribuíram
realizando uma mostra da
cultura das suas localidades,
proporcionando à população
simõesfilhense um
verdadeiro espetáculo.

Durante os dias do Fórum,
a rede em defesa do controle
social e das políticas públicas
de cultura da Bahia foram

Simõe Filho se transformou na capital da cultura

Reunião discute depredação de
veículos escolares em Simões filho
A Secretaria Municipal de
Educação (SEMED), através
do Departamento de
Transporte Escolar e a
Guarda Municipal vêm
realizando reuniões com os
pais, alunos e dirigentes das
escolas municipais, no
sentido de alertar e
conscientizar para evitar a
depredação dos veículos que
realizam o transporte dos
alunos de um bairro para
outro.

O transporte escolar para
alunos da rede pública de
ensino é garantido pela Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) e define que
os estados e municípios
devem ser responsáveis pelo
mesmo. O governo federal,
por sua vez, é o responsável

por prestar assistência
técnica e financeira aos
estados e municípios para que
esse direito seja garantido.
Essa determinação também
está na lei nº 10.709, de 31 de

julho de 2003. “Gerenciar o
transporte escolar é uma
atividade bem complexa e é
compromisso dessa gestão, o
melhor atendimento à
população, e aos nossos

estudantes. As reuniões estão
sendo feitas, no sentido de
solucionar os problemas e
para isso precisamos da
cooperação de todos os
usuários e suas famílias”,
declarou o Gerente de
Transporte, Dito Canoa. 

Cabe ao município e
Estado zelarem pelo
patrimônio público, e a
Guarda Municipal e o
Conselho Tutelar, estarão
unidos, juntos à comunidade,
dando suporte para o
desenvolvimento das
medidas de conscientização
dos usuários. 

Estiveram presentes, além
dos pais, alunos e educadores,
representantes da SEMED,
Conselho Tutelar e Guarda
Municipal.

Pais de alunos participaram da reunião da SEMED

Prefeitura de Simões
Filho promoveu o Dia de
Combate ao Glaucoma
A Prefeitura de Simões Filho,
através da Secretaria
Municipal de Saúde, em
parceria com a PRO-
OFTALMO LTDA, promoveu
no último dia 26 de abril, o
Dia de Combate ao “Inimigo
Oculto, o Glaucoma”, no
ANEXO do Hospital
Municipal – Centro.

A ação levou aos
simõesfilhenses exames
gratuitos para o diagnóstico
do glaucoma como:
Biomicroscopia de fundo de
olho, avaliação da pressão
ocular e do campo visual,

Prefeitura de Simões
Filho Celebra parceria
com FIEB
Qualificar a população para o
mercado de trabalho é um
compromisso firmado entre a
gestão “Quem ama cuida” e a
população. Nesse sentido, no
último dia 28 de abril o atual
Secretário municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Paulo Cesar
Alban, visitou as novas
instalações do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) – Simões
Filho.

A Unidade atenderá em
média 1300 pessoas,
divididas em 34 turmas, 22 do
Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), com cursos
gratuitos, nas áreas de

eletricidade, automação,
mecânica industrial,
almoxarife, assistente de
planejamento e controle de
produção, com duração de 3
meses, e 12 turmas no Curso
de Aprendizagem Industrial
(CAI), com duração de 1 ano.

“A expectativa de reiniciar
as atividades de formação
profissional para a
comunidade de Simões Filho
parte não só da nossa equipe,
mas do segmento industrial
dessa região, no sentido de
atender as necessidades de
mão de obra qualificada”,
declarou Sérgio Reis, Gerente
da Unidade.

Para os cursos gratuitos
do Pronatec, os candidatos

deverão atender os
requisitos: Terem idade
mínima de 15 anos,
escolaridade: Do ensino
fundamental incompleto ao
médio concluído; serem
indígenas, agricultores,
pessoas portadoras de
deficiências, profissionais que
se encontram
desempregados, pessoas que
fazem parte dos programas
sociais do Governo Federal,
também pessoas que foram
dispensados do Serviço

Militar, do Exército e
Aeronáutica.

“Qualificar a população
para o mercado de trabalho
foi um compromisso feito
pelo Prefeito Eduardo
Alencar e a vinda da
Federação das Indústrias do
Estado da Bahia (FIEB) para
Simões Filho, fortalece esse
compromisso e oportuniza ao
simõesfilhense a
possibilidade de uma
capacitação de qualidade”,
pontuou o Paulo Cesar Alban.

O Secretário Paulo César visitou os alunos do SENAI

Secretaria Municipal
de Políticas Públicas de
Promoção à Mulher
participa de Fórum
A Secretaria Municipal de
Políticas Públicas e Promoção
à Mulher de Simões Filho,
participou nos dias 28, 29 e
30 de abril, do Fórum
Nacional de Organismos
Governamentais de Políticas
para as Mulheres (OPMs),
encontro Regional Nordeste,
promovido pela Secretaria de
Articulação Institucional e
Ações Temáticas (SAIAT) da
Secretaria de Políticas para as
Mulheres, da Presidência da
República, em parceria com a
Secretaria Estadual de
Políticas para as Mulheres
(SPM) – BA.

O Encontro teve como
tema central o “Protagonismo
dos OPMs na execução das
Políticas para as Mulheres” e
o objetivo geral de promover
o fortalecimento dos OPMs,
assim como aprofundar o
diálogo entre gestoras de
políticas para mulheres,

considerando as regiões
brasileiras.

Entre os assuntos
abordados, destaque para:
Protagonismo dos OPMs na
Execução das Políticas para as
Mulheres, Desafios na
execução das Políticas para as
Mulheres e Desafios na
execução das Políticas para as
Mulheres.

O encontro, dirigido às
gestoras estaduais e
municipais, participantes do
Fórum Nacional dos
Organismos Governamentais
de Políticas para as Mulheres,
contou, também, com a
participação da equipe
SAIAT, representantes das
Secretarias de Enfrentamento
à Violência contra as
Mulheres e Secretaria de
Políticas do Trabalho e
Autonomia Econômica das
Mulheres, da SPM da
Presidência da República.

NOTÍCIAS DE SIMÕES FILHO

construídas e fortalecidas
através do debate promovido
por aqueles que contribuem,
na prática, para a
concretização da cultura.

A abertura contou com a
presença do vice-Prefeito
Manoel Almeida,
representando o prefeito
Eduardo Alencar, secretários
municipais, vereadores e

gonioscopia, paquimetria e
curva.

Os pacientes em que foi
constatada a doença,  foram
orientados e receberam,
gratuitamente, os
medicamentos que serão
doados até o final do
tratamento.

A iniciativa da prefeitura
de Simões Filho, demonstra
que a administração
municipal está preocupada
com a qualidade de vida da
sua população. O Claucoma é
uma doença que poderá levar
a cegeuira.

O “Arraiá das Viúvas” foi premiado
com o Selo Quality Cultural 2014

A Prefeitura de Simões
Filho, através da Secretara
Municipal de Cultura,
receberá nesta quinta-feira
(8), da Sociedade Brasileira
de Educação e Integração
(SBEI) em São Paulo, o
Prêmio Quality Cultural de
Integração 2014, pelo
formato e realização do
tradicional Arraiá das
Viúvas, em especial o de
2013.

O Prêmio Quality
Cultural 2014, que é
representado por um selo,  é
dado a empresas e
instituições que se destacam
no cenário brasileiro, por
excelência na qualidade de
seus produtos ou serviços,
contribuindo efetivamente
para o desenvolvimento

socioeconômico do País,
valorizando o produto
nacional e reconhecendo
publicamente cidadãos/
instituições que se destacam
perante a sociedade nas mais
diversas áreas.

“É uma grande honra
para o município poder ser
reconhecido e premiado
com o Selo Quality Cultural.
Todos os anos o Arraiá das
Viúvas se inova e traz para a
população atrações no
sentido de agregar valor ao
evento e principalmente
reconhecer a “prata da casa”,
artistas da cidade que
abrilhantam as nossas
festividades. Cada detalhe é
cuidadosamente pensado
para oferecer o melhor a
toda a população e

visitantes, e essa premiação
é recebida de braços abertos
e como um incentivo a mais,
para que possamos
continuar a produzir um
evento cada vez melhor”,
declarou o Prefeito Eduardo
Alencar.

A Festa de São Pedro
conhecida como Arraiá das
Viúvas, é tradição em
Simões Filho e reúne cerca
de 50 mil pessoas por dia. O
evento está na sua 32ª
edição e em 2013 fez um
resgate cultural com
Concursos de Quadrilha e
Sanfoneiro, Mosaico das
Artes, Cia de Dança João de
Barro, Orquestra de Sanfona
e shows de diversas bandas
locais e do cenário
brasileiro.

representantes políticos de
diversos municípios da Bahia,
que participaram do evento. 

Os debates, mesas, rodas
de conversas e exposições
aconteceram no Centro
Cultural Irmão Inocêncio
Antônio da Rocha e na Escola
Ressurreição, nos dias 26 e 27
do mês passado, com grande
participação popular

IX Encontro
do Fórum de
Cultura é
realizado em
Simões Filho
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O escritor e professor
Fernando Pinto está
relançando o livro Lindro
Amor, uma coletânea de
poesia que retrata a terra,  o
canavial, o massapê e as
usinas de cana de açúcar do
Recôncavo Baiano. A nova
edição, ampliada em 120
páginas,  foi lançada na
cidade do Rio de Janeiro
pela Aped Editora e está
sendo vendido nas livrarias
Saraiva e livrarias Cultura. A
primeira versão publicada
em 1988,traz a belíssima
poesia Cardieu,  obra que
recebeu o prêmio de 1° lugar
em concurso realizado na
Câmara Municipal de
Salvador, quando concorreu
com 130  poetas e poetizas.
Outra publicação campeã do
livro Lindro Amor é a poesia
No poste dos Tangos, que
traduz a avidez de um
menino em se tornar
homem.

Homem simples de
grande talento, Fernando
Pinto é natural de Amélia
Rodrigues , mas radicado

Escritor Fernando Pinto relança o
livro de poesias “Lindro Amor”

em Candeias há 38 anos.
Atualmente é professor de
história no Colégio estadual
Polivalente e  está
aposentado pela prefeitura
de Candeias,  quando
lecionou por 30 anos na rede
municipal de ensino. A sua
primeira obra literária foi
Cirandança, lançada em
1977. Depois eclodiram as
obras Cambandê, Porta de
Venda e Santinha do
Umbuzeiro, a preferida do
escritor. Esta rendeu a
encenação de uma peça
teatral na cidade de

Machado no Estado de
Minas Gerais.

O escritor relembra com
saudosismo o tempo em que
as usinas de cana de acúçar
estavam no auge no
Recôncavo Baiano.” O
canavial foi parte da minha
vida, pois nasci na Usina
São Bento e  passei a minha
infância na Usina Aliança.
Naquele tempo havia
fartura, as pessoas eram
felizes e a vida era agradável.
A usina de açúcar foi a
minha grande escola. Vi com
orgulho a sua ascensão e

Por Rildo Anselmo

Fernando Pinto vai lançar Lindro Amor na FAC

Herdeiros querem solução para
terreno invadido pela Prefeitura

Os herdeiros do senhor Manoel Anselmo da Silva, dizem que uma parte do ginásio
de esportes de Candeias foi construído num terreno de propriedade particular

Um terreno de cerca de 300
m² invadido pela prefeitura
de Candeias em 2004 para
construção do ginásio
poliesportivo do município
ainda não foi indenizado aos
seusherdeiros. A obra foi
construída na segunda
administração da prefeita
Antonia MagalhÃes da Cruz.

Na quela época, a
Secretaria de Obra do
município, capitaneada por
Carlos Alberto de Oliveira,
invadiu e cercou o terreno
sem nenhum comunicado ao
proprietário. Diante disto, o
dono da área dirigiu-se ao
órgão e comunicou ser o
proprietário e que se
nenhuma providência fosse
tomada iria embargar a
construção. O secretário
“lavou as mãos”, dizendo que
apenas a prefeita Tonha
Magalhães poderia resolver a
situação, que ele nada poderia
fazer e deu prosseguimento à
obra.

Dias depois, a prefeita
Antonia Magalhães da Cruz
sabendo do possível embargo
dirigiu-se à residência do
proprietário e deu a sua
palavra de que indenizaria o
terreno.  A gestora afirmou
que o ginásio era uma obra de
suma importância para
Candeias e que já estava
licitada e a empresa
vencedora já tinha iniciado a
construção. Disse que o
embargo causaria prejuízo ao
município, mas que logo após
o período eleitoral de 2004 o
terreno seria desapropriado e
indenizado sem nenhum
prejuízo.

De fato, parte da área da
construção do ginásio
poliesportivo é da prefeitura,
mas o terreno localizado
entre a clínica Santa Helena
e que vai até a trave da quadra
de futebol é de propriedade Por Rildo Anselmo

particular e possui escritura
lavrada e registrada no
Cartório de Imóveis de
Candeias.

Passada a época
eleitoral,Tonha Magalhães
não cumpriu com sua palavra
e transferiu o problema para
a próxima gestão. Ela
enfatizou que o seu grupo
político saiu vitorioso nas
eleições municipais e que não
teria nenhuma dificuldade
para solucionar esse impasse.

Em 12 de setembro de
2005, o proprietário deu
entrada a um processo de n°
2768/05, reivindicando a
indenização do terreno. A
construção do ginásio foi
realizada sem que fosse feita
uma avaliação, decreto de
desapropriação e da posterior
indenização do terreno
invadido.

O fato foi comunicado à
prefeita recém eleita, Maria
Célia de Jesus Magalhães
Ramos, que afirmou que não
iria autorizar pagamentos de
dívidas contraídas pela
administração passada.

Com a posse da prefeita
Maria Maia, que assumiu a
prefeitura por determinação

judicial, em junho de 2008, o
problema foi levado ao seu
conhecimento. Durante a
campanha de reeleição a
gestora se comprometeu a
indenizar a área invadida.

No ano seguinte a prefeita
reeleita, Maria Maia, foi
procurada para solucionar o
litígio. Entretanto, conseguir
falar com a chefe do
Executivo municipal se
tornou algo muito difícil.
Assessores da Prefeitura
informaram aos familiares do
proprietário do terreno, que
Maria Maia teria dito que esse
problema seria muito
complicado para ser
resolvido. O secretário de
obras da época, Alberto
Chicorel, tomou
conhecimento da situação e
declarou que precisaria do
aval da prefeita para
solucionar esse impasse.  A
secretária de finanças
informou que o município
estava em crise financeira,
portanto sem condições de
efetuar essa indenização.

O atual prefeito, Francisco
Silva Conceição, tomou
conhecimento do fato em
2013 e determinou um exame

do processo. Entretanto, na
transição da gestão da
prefeita Maria Maia para o
prefeito Sargento Francisco o
processo desapareceu. Em 12
de março de 2013 um novo
processo foi protocolado sob
número 184/13 e encontra-se
sob a responsabilidade da
servidora Roquenilda, que
aguarda há  (01) um ano a
contratação de um topógrafo
para fazer a medição do local.

A secretária de Governo e
Gestão, Ana Cristina de
Almeida, se comprometeu a
analisar o caso e buscar uma
solução o mais rápido
possível. O vereador
Fernando Calmon também
abraçou a causa e declarou
que vai intervir neste caso.
Até o vice-prefeito, Bom
Jorge, disse que se
empenhará para solucionar
esse problema e que a
indenização é um direito
legítimo.  Os herdeiros
aguardam a boa vontade do
prefeito Francisco Silva
Conceição para resolver esse
martírio, que aormenta a
familia de seu Manoel.

Garoto de Salvador tem
oportunidade no futebol
do Rio Grande do Sul

Um sonho que se renova no
país do futebol. Este é o
sentimento de Daniel
Calmon, 17 anos, atleta da
escolinha de futebol Pingo de
Ouro que realiza atividades
em um campo simples
localizado no final de linha de
ônibus do bairro Uruguai, em
Salvador. O jovem festeja a
oportunidade de poder ser
submetido a testes na equipe
do Grêmio de Porto Alegre.
Esse é o resultado de um
trabalho duro feito

diariamente pela escolinha
que tem no comando o
exigente Odilton França que
coordena os trabalhos, de
segunda a sábado.

França revela a satisfação
de saber que um dos 200
garotos que recebem suas
instruções, consegue uma
grande oportunidade para
mostrar seu futebol e vencer
na profissão que escolheu
com muito amor. “É um
menino muito educado e
comunicativo que tem tudo
para crescer no futebol”,
revela. Ele acrescenta que a
escolinha passa por
dificuldade e que a vereadora
de Salvador, Tia Eron - PRB
ao fazer uma visita deixou os
garotos entusiasmados, pois
não iriam participar de uma
competição na cidade de
Senhor do Bonfim. Após a
visita, a parceria com Eron foi
fortalecida e o grupo viajou.

Ao saber que Daniel foi
aprovado nos primeiros testes
e que já está em Porto Alegre,
Tia Eron ficou muito feliz e
disse ter percebido nos olhos
a seriedade e a vontade de
cada garoto daquela
escolinha. “Os meninos
atuam com determinação e
acima de tudo têm vontade de
ser um profissionais do
futebol e nós temos que
participar para impulsionar
essa juventude”, finaliza.  A
vereadora ficou de analisar
como projetos da Câmara
podem trazer incentivos e
melhorias para a prática do
esporte na capital baiana.

Dia da Mulher Universal
comemorado com
louvor e oração no
estádio de  Pituaçu

Reflexos da greve da polícia.
Sol forte. Temperatura em
torno de 37 graus. Esses
poderiam até ser fatores que
impedissem o povo de
comparecer ao estádio
Metropolitano de Pituaçu, em
Salvador para acompanhar o
culto de louvor ao Dia
Mundial da Mulher
Universal. Mas a fé colocada
em primeiro lugar foi o que
impulsionou os participantes
do evento que quase lotaram
o espaço destinado à oração.

Sob o comando do Bispo
Gonçalves, os fiéis
participaram de oração,
louvor e ainda ouviram
mensagens que elevam a
estima. As mulheres e os
homens que compareceram
ficaram satisfeitos e
agradeceram pelo dia. Uma
das presentes é Ana Cristina
que participa das ações da
Igreja Universal do Reino de
Deus, há mais de 26 anos. Em
seu testemunho, ela disse que
foi em um dia como esse que
ouviu de Deus que saísse do
sofrimento e desse novo
passo para a eternidade,
então se levantou das cinzas

e mudou toda a trajetória de
sua vida.

A oração também ficou a
cargo de Rosana Gonçalves,
esposa do Bispo Gonçalves. A
palavra de fé e de incentivo às
mulheres para que saiam da
zona de conforto e não
aceitem termos que a
desqualificam e a tornam
uma pequenina diante de um
gigante.  A família Gonçalves
acrescenta, em suas orações,
que a mulher tem buscado o
senhor e esse é o principal
fator para o crescimento
familiar, espiritual,
profissional e sentimental.

Presente ao evento, a
vereadora de Salvador Tia
Eron – PRB destacou o poder
da mulher de frente a tantas
batalhas diárias que estressa
e toma o tempo destas
batalhadoras, mas
“colocando Deus em primeiro
lugar a vitória é certa e a
mulher conquista seus
ideais”.  Na oportunidade, Tia
Eron foi abraçada por
membros de mais de 100
igrejas que saíram do evento
demonstrando mais
satisfação e a certeza de ter
Deus no coração.

Daniel quer brilhar com
a camisa do Grêmio

Por Noel Tavares

O estádio de Pituaçu ficou praticamente lotado

hoje vejo com tristeza a sua
decadência”.

Fernando se diz
recompensado com o
reconhecimento das suas
obras; “Tive uma grande
alegria e satisfação quando
ouvi o historiador Cid
Teixeira recitar a poesia
Olha a dor da Filha dos
Outros,  publicada no livro
Canbandê. Foi um momento
inesquecível”.

Além de publicar poesias,
Fernando Pinto é também
pintor e o autor do Hino
Oficial do Munícipio de
Amélia Rodrigues.  A estreia
no mundo literário foi  com
a poesia Cana Queimada -
que se tornou música e
percorreu várias cidades  do
Brasil. Com essa música
recebeu o prêmio de 1° lugar
em concursos  realizados
nas cidades de Camaçari,
Catu  Olivença e Sátiro Dias.

Em breve, a segunda
edição do livro Lindro Amor
será lançada em Candeias na
Faculdade Regional de
Filosofia, Ciências e Letras
de Candeias – FAC e contará
com o apoio  da  Academia
de Letras e Artes da Região
Metropolitana-ALARME.

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Leia, divulgue
e assine
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LBV comemora 58 anos em Salvador
e oferece serviços à população

A Legião da Boa Vontade
(LBV) completou no dia 9 de
maio,58 anos de realizações
em favor do povo baiano. A
data foi marcada por um
mutirão de cidadania
promovido pela
Instituiçãoem parceria com
diversas empresas e
instituições.

Durante a ação solidária
foram oferecidos às
comunidades da Península de
Itapagipe serviços gratuitos
de saúde, corte de cabelo,
massagem, depilação,
escovação, oficina de
reciclagem, atividades
recreativas, emissão de
currículos, vacinação, foto
3x4 e vagas de
emprego.Apoiaram a
iniciativa a Revita; a
Delegacia Especializada de

Uma bonita festa marcou o aniversário de  58 anos da LBV em Salvador

Aniversariantes do mês

A secretária acadêmica da
FAC, Luana Alves
Ferreira,
comemorou o seu
aniversário no  dia 03 de
abril oferecendo um
churrasco  aos parentes e
amigos. A 
comemoração pela data
natalícia foi realizada em
um sítio no distrito de
Passé, regada com muita
cerveja gelada.

A empresária Nalvinha
Correia e a sua sobrinha, a
advogada Neirinha
Correia, comemoraram,
juntas, mais um aniversário,
no último dia 15 de abril,
com um almoço para os
amigos e familiares, no posto
Millenium, de propriedade
da família.

Na oportunidade, a
jovem Branca, amiga e
funcionária do Grupo

Barão
recebeu
os amigos
em
Guarajuba

Barão fez festa ao lado de familiares e amigos

Cerca de 100 convidados,
entre familiares e amigos,
participaram, no último dia 1º
de Maio, das comemorações
em homenagem ao
aniversário do empresário
Walfrido Mello Teixeira, o
Barão.

A grande festa aconteceu
na casa de veraneio do
empresário, na belíssima

praia de Guarajuba, no litoral
norte, com direito a
churrasco, muita cerveja
gelada e scoth 12 anos.

Os convidados tiveram
direito ainda, a curtir o som
da ex-banda Prá Se Envolver,

com o cantor Nilson Santana
e uma bonita apresentação do
cantor e compositor Ditocar.

O jornal O Candeeiro foi
representado pelo seu diretor
José Eduardo.

Parabéns!

Correia, também festejou
mais um ano de vida.

Felicidades a todas!

Atendimento à Mulher
(DEAM); Projeta Cursos;
Prepara Cursos; PROCON-
BA; Distrito Sanitário de
Itapagipe e Projeto Ruas de
Lazer, da Secretaria
Municipal de Educação.

“Achei esse trabalho
muito importante. Hoje
estamos fazendo emissão de
currículos para a
comunidade. Parabenizo a
LBV pelo seu aniversário e
que continue assim sendo
sucesso e ajudando a todos.”,
ressalta a diretora da Prepara
Cursos, Paula Reis.

As crianças, adolescentes e
idosos beneficiados pela LBV
abrilhantaram a festa com
apresentações artísticas de
dança, capoeira e música e em
seguida partiram o bolo
comemorativo. “Essa ação foi

muito boa, os benefícios
foram muito bons. Aqui
minha filha se tornou uma
menina mais educada. Aqui
ela aprende oficina, sabe
cantar. Ela gosta muito
daqui.”, relatou a senhora
MarizanaRamos, que tem
uma filha no programa
Criança: Futuro no
presente!, da Entidade.

Ao longo desses 58 anos a
Organização realizou em seu
Centro Comunitário de
Assistência Social milhares de
atendimentos, amparando
pessoas que vivem em
situação devulnerabilidade
social. A estudante de
jornalismo, Taiane Barbosa,
participou dos projetos da
Instituição aos 6 anos de
idade, hoje com 21 anos
relembra as atividades que

participou na época:
“Conheço a LBV desde os 6
anos, aqui fazia aqui, futebol
capoeira, oração e canto, era
muito legal. As coisas que
aprendi na LBV eu levo para
a vida toda.”

Amigo de longa data da
Entidade, o senhor José
Augusto participou do evento
e na oportunidade destacou:
“É muito bom está neste
momento aqui, porque eu vi
nascer a LBV, meu pai era
muito amigo de Alziro Zarur
(1914 – 1979). Graças a Deus
que o Paiva Netto deu
continuidade e só temos a
parabenizar os que estão à
frente da LBV porque a
batalha não é pequena”.

A superintendente de
políticas para as mulheres
Monica Kalile prestigiou o
festejo e aproveitou a
oportunidade para conhecer
as instalações da
Organização. “Vejo que a LBV
tem esse papel importante de
reestruturar a família. Ela se
preocupa com a mulher
idosa, com a mulher adulta e
principalmente com as
nossas crianças. Fico muito
feliz por estar aqui hoje e
participar desta ação.”

Em Salvador, BA, o Centro
Comunitário de Assistência
Social, da Legião da Boa
Vontade, está localizado na
Avenida Porto dos Mastros,
19 – Ribeira. Para outras
informações, ligue: (71) 3212-
0555.

Titular da SMIC
visita empresários
na capital paulista

Leonardo Dias conversou
com empresários que
têm interesse em investir
na região nordeste

A fim de atrair mais
empresas que gerem
vantagens econômicas e
sociais ao Município, o
secretário de Indústria e
Comércio de Candeias,
Leonardo Dias, viajou até o
Estado de São Paulo na
última sexta-feira (9), onde
cumpriu uma agenda de
visitas a quatro empresas,
através de um grupo de
atração de investimentos.

Na sede do grupo,
localizada na Vila Madalena,
na capital paulista, o
secretário Leonardo Dias
conversou com empresários
que têm interesse em
investir no Nordeste do
Brasil, sendo o projeto de
um deles implantar um
Centro de Distribuição de
Frios na Bahia, que vai
atender a toda região

Nordeste; outro, planeja
instalar um Centro de
Distribuição da Camisaria
Colombo, tendo uma loja de
varejo em Candeias; outro,
criar um centro de
reciclagem de lixo industrial
da região; e o último,
implantar uma fábrica
de big bags(contentores
flexíveis de volume médio
feito de polipropileno). Após
reunião com o grupo, que
discorreu sobre as reais
possibilidades da instalação
dessas novas empresas em
Candeias e apresentar todas
as vantagens desses
investimentos, o secretário
visitou as empresas
comandadas pelos
executivos nas cidades de
São Bernardo do Campo,
São Caetano, Osasco e
Sorocaba.

De acordo com Leonardo
Dias, a Secretaria Municipal
de Indústria e Comércio está
empenhada ao máximo em
atrair novos investidores,
visto que o Município não
apenas ganhará com a
arrecadação dos impostos,
que contribui nas obras e
serviços para a comunidade,
mas também com a geração
de emprego e renda,
priorizando a mão-de-obra
local.

O prefeito de Candeias,
Sargento Francisco, esteve no
distrito de Menino Jesus no

Menino Jesus
ganha a
Quadra de
Esportes
reformada

último dia 12 de maio, para
fazer a  entrega da reforma da
Quadra Poliesportiva, a
assinatura da Ordem de
Serviço para a 1ª Etapa da
Requalificação da Praça e a
assinatura da Ordem de
Serviço para os Estudos
Técnicos, Geológicos e
Topográficos do Acidente
Natural denominado Buracão
aconteceram na manhã desta
segunda-feira (12), na
presença de vereadores,

secretários e lideranças.
Todas as ações são fruto de

contrapartidas sociais que a
gestão municipal vem
buscando através de suas
secretarias, como a de Meio
Ambiente e Agricultura, junto
às empresas instaladas na
cidade. A contrapartida
referente à Quadra de Menino
Jesus foi da Candeias Energia,
que em março deste ano
acordou, junto à Prefeitura
Municipal, reformar todas as

quadras da cidade, além de
algumas praças, num
investimento de mais de R$
3,5 milhões, sendo as obras
executadas pela Construtora
Conep, enquanto que a
contrapartida dos Estudos
Técnicos do Buracão veio das
empresas Gestalt Construções
e Comércio Exterior Ltda. e
APS Combustíveis Eireli. Já a
contrapartida da Praça ficou
por conta da fábrica OceanCal
(antiga Fertimar).A reforma foi em parceria com a Candeias Energia

Por Tatiane Oliveira
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Evento de MMA agita São Francisco do Conde

Várias lutas foram realizadas durante o evento

Um octógono foi montado no
ginásio de esporte Edvaldo
dos Santos – Baiacão, no
último dia 25 de Abril, onde
foi realizada a primeira edição
do São Francisco do Conde
Fight, um evento que
promoveu lutas de MMA
(Mixed Marcial Arts –Artes
Marciais Mistas) na cidade. O
São Francisco do Conde Fight
contou com um público de
mais de 3.000 pessoas,
segundo avaliação da Polícia

Militar. Ao todo, 10 super
lutas aconteceram, reunindo
as melhores equipes da Bahia:
Demolição, Thaikombat,
Virtude, Guerreiro Fight,
Nordeste e Banzay Team. Um
confronto eletrizante que
levou o público, em sua
maioria jovem, ao delírio.

“Essa é uma modalidade
esportiva que os jovens
gostam. Hoje, já existem
canais fechados exclusivos
para exibição de MMA, o que

comprova o sucesso dessa
arte marcial. Estamos muito
felizes com a participação do
público que lotou o ginásio.
Esse evento contou com o
apoio de diversas secretarias
municipais para acontecer”,
afirmou o secretário de
Esportes e Lazer do
Município, Carlos Alberto
Bispo Cruz, o popular ‘Nem
do Caípe’.

O ingresso para assistir a
competição foi trocado por
um 1 kg de alimento não
perecível, que será doado à
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE. “O
melhor deste evento é que
estamos ajudando a APAE do
município”, completou o
secretário de Esportes.

O evento desportivo foi
realizado com apoio da
Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SECEL), e
da Federação do Estado da
Bahia de Karatê-Do Goju-
Ryu – FEBAKG e Academia
Banzay. “Eu tenho 30 anos

trabalhando com artes
marciais e acompanhei a
evolução desse esporte. Para
mim, esse evento foi um
sucesso total. Superou as
minhas expectativas. Não
teríamos conseguido sem o
apoio da Prefeitura”,
agradeceu Everaldo Banzay,
da FEBAKG.

No ringue, muito suor,
socos, chutes e golpes
precisos definiram as lutas.
Os campeões da noite foram:
John Ícaro e Albert, da equipe
Demolição, que venceram por
pontos; Mario David (equipe
Nordeste) que finalizou o
adversário; Rodrigo Lídio
(equipe Nordeste) por
desistência; Ramos Santos
(equipe Thaikombat) por
nocaute, Cristiano Greco
(equipe Virtude) por pontos;
Lucas (Virtude) e Deco
(equipe Demolição) por
empate técnico; Genilton
Tavares (Virtude) por
desistência; e Jackson Farias
(equipe Demolição) por
nocaute.

Ascom / FEBAKG

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
DE CANDEIAS HÁ 28 ANOS AJUDANDO O

NOSSO COMÉRCIO A CRESCER

Rua 21 de Abril - Centro - Fone: (71) 3601-1368 - Candeias-Bahia.

Eles deram um show

Todos os anos no aniversário
do empresário Walfrido
Melo Teixeira, o Barão, é
assim: ele convida alguns
músicos de Candeias para
animar a festa.
Figurinha carimbada em
todos os eventos promovidos
pelo Barão, o cantor e
compositor Ditocar mais
uma vez foi presença

São Sebastião do Passé e a
Bahia perdem Zezito Pena

Ex-prefeito Zezito Pena

Vítima de um câncer na
próstata, que vinha
combatendo a alguns anos,
faleceu aos 84 anos, no
último dia 05 de maio, o ex-
deputado estadual e ex-
prefeito de São Sebastião do
Passé, José Valdomiro Pena,
ou simplesmente Zezito Pena,
como era tratado
carinhosamente pelos amigos
e correligionários.

O ex-deputado Zezito
Pena foi uma das maiores
lideranças políticas da Região
Metropolitana de Salvador e
recôncavo baiano. Um dos
fundadores do PSDB no
Estado, Zezito Pena
continuava como membro do
Diretório Estadual do
partido.

Foi um dos mais queridos
e  importantes prefeitos do
município de São Sebastião
do Passé, tendo executado ao
longo de dois mandatos as
maiores transformações que
a cidade  experimentou.

Bastante habilidoso,
Zezito sabia conviver com a
oposição. Além de ter sido

prefeito, também elegeu o ex-
prefeito Dr. Valdemar e a ex-
prefeita Tânia Portugal.

Zezito Pena deixa uma
grande lacuna na política
baiana, onde foi sempre
admirado e respeitado por
suas posições  e muita
saudade ao povo de São
Sebastião do Passé, que perde
um dos seus filhos mais
ilustres.

O corpo de Zezito Pena foi
velado no Ginásio de Esportes
da cidade e cremado no dia 6
de maio, no cemitério Jardim
da Saudade, em Salvador.

ROBOCOP

Eleições I
A euforia eleitoral começa a tomar conta do País. Políticos e
politiqueirosjá estão assediando eleitores em seus respectivos
currais eleitorais, com vistas às eleições que acontecem  no
dia 05 de outubro. Nessa época, os pré-candidatos vestem pele
de cordeiro e apresentam propostas futuristas. Na TV, ideias
mirabolantes de crescimento e desenvolvimento, estão
aguçando o pensamento da classe política brasileira. Eles
afirmam que o Brasil mudou e todos os problemas serão
resolvidos como num passe de mágica: A inflação está sob
controle, há pleno emprego, houve melhorias na segurança,
na saúde e educação etc. Acredite se quiser!

Eleições II
Embora haja ceticismo com relação aos políticos brasileiros,
o eleitor deve exercer a cidadania através do voto. Escolher
um candidato de boa índole é uma tarefa difícil, pois no Brasil
as portas que dão acesso à corrupção estão escancaradas e a
impunidade impera. Além disto, o cinismo é a marca registrada
de alguns políticos. Há quem diga em rede nacional de rádio e
tv que o bolsa família tirou os seus beneficiários da miséria. A
retórica é repetida exaustivamente, mas a realidade é outra.

Buraqueiras nas calçadas
As calçadas do centro de Candeias estão completamente
abandonadas pelo poder público municipal. Na Rua 02 de
Fevereiro, por exemplo, a buraqueira está por toda a parte e
os pedestres têm que ser habilidosos para desviar das crateras.
Além dos buracos, existem pedras portuguesas soltas e o
desnivelamento dos passeios. Será que existe algum projeto
na Secretaria de Obras do município para a recuperação das
calçadas de Candeias?

Boomerangue
A cidadede Candeias ganha mais um point para um lanche
rápido e saboroso. Foi inaugurada recentemente, a
Boomerangue, uma lanchonete especializada em
hambúrgueres. A direção da nova casa fica a cargo dos irmãos
Júnior e Michel. Os empreendedores garantem qualidade nas
iguarias e um bom atendimento. A Bumerangue fica localizada
na Praça Dr. Gualberto Dantas Fontes - Centro

Recursos PDE/PDDE
A Secretaria de Educação de Candeiasdetermina que as escolas
da rede municipal de ensino, que recebem recursos do PDE/
PDDE, façam  as compras no comércio local. A medida tem
como objetivo fomentar a economia local, embora haja
resistência de alguns comerciantes em preencher as planilhas
de  cotação, visto que muitos diretores dão preferência em
fazer compras nas cidades de Feira de Santana ou Salvador.
Os recursos PDE/PDDE dão autonomia às escolas e são
destinados às compras de material de limpeza, expediente,
móveis, equipamentos eletrônicos, utensílios, e executar
pequenos reparos nas instalações.

Correios
Acabou o martírio de alguns moradores dos distritos de
Candeias para receber correspondências e encomendas pelos
correios. A Prefeitura Municipal de Candeias, em parceria com
os Correios,inauguraram cinco Agências Comunitárias dos
Correios -AGC’s, em Caroba, Passagem dos Teixeira, Caboto,
Menino Jesus e Passé. Para alguns distritos, a inauguração
representou a legalização do serviço que vinha sendo prestado
pelas associações, quando os moradores pagavam uma taxa
para que um líder retirasse correspondências e encomendas
na sede e posteriormente fizesse  a distribuição na comunidade
distrital.

Turismo
O município de Candeias participou do 3° Salão Baiano do
Turismo, que aconteceu nos dias 8 a 10 de maio, no Centro de
Convenções da Bahia, em Salvador. O stand candeeiense fez
uma amostra do turismo religioso, que movimenta a cidade.
O reverenciamento a Nossa Senhora das Candeias acontece
durante todo o ano, mas se intensifica nos meses de janeiro e
fevereiro, devido à festa em louvor a padroeira. Além disto,
ficaram expostas telas com paisagens dos distritos de Caboto,
Passé, Mucunga, dentre outros.

Vacinação contra Febre Aftosa
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de
Candeias e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da
Bahia (ADAB) comunicam aos pecuaristas e criadores de
bovinos e bubalinos a obrigatoriedade da vacinação do
rebanho contra a febre aftosa. A campanha tem como objetivo
conscientizar os produtores e proprietários de animais sobre
a importância da vacinação. A imunização protege os animais
da propriedade rural, criando condições para a preservação
de todo o rebanho bovino e bubalino do município. A
vacinação é obrigatória e de responsabilidade do produtor
rural e deve ser efetuada até 31 de maio de 2014.

Braço Direito
A secretária de Governo e Gestão, Ana Cristina da Almeida,
tem sido o braço direito do prefeito Sargento Francisco. Pelo
menos é o que se comenta no meio político local, pois grande
parte das ações do Executivo Municipal tem o aval da
secretária. “Tudo que acontece nessa prefeitura passa pelas
minhas mãos” afirmou. Com isso a secretária Ana está sendo
chamada simbolicamente de primeira ministra, embora o
regime parlamentarista não seja legalizado no Brasil.

Torneio de Vôlei
A Prefeitura Municipal de Candeias, através da Secretária de
Esportes e Lazer, realizou o 1º Torneio de Vôlei no dia 1º de
maio. A competição foi realizada no Ginásio Poliesportivo da
cidade. O torneio teve um nível técnico positivo com as equipes
de Camaçari, Candeias, Salvador e Simões Filho. As partidas
foram acompanhadas pelo secretário de Esportes e Lazer, José
Genival (Serrinha da Caixa). A equipe candeiense feminina
ficou com a 3ª posição e a masculina se consagrou campeã.
As 1ª, 2ª e 3ª posições foram premiadas pela Secretaria
Municipal de Esportes.

marcante nas comemorações
de mais um ano de vida do
amigo. Ditocar, sua guitarra
e Dindo, fizeram a alegria da
galera que curtiu a “jovem
guarda”, eles tocaram várias
músicas do rei Roberto
Carlos, de Erasmo, de Tim
Maia, entre outros.

Já o cantor de Arrocha,
Dilson Santana,
acompanhado da ex-banda
Prá Se Envolver e com
direito a uma “canja” da sua
filha Lavínia, cantou várias
músicas do seu CD “Muro de
Berlim”, que foi distribuído
pelos seus produtores
durante o evento. Só pra
registar: Pai e Filha têm
vozes lindíssimas. Deram
um verdadeiro show.

Ex- Prá Se Envolver Ditocar & Dindo

Nilson Santana e Lavínia

Candeias
participa do XIX
Campeonato
Baiano de
Karatê
Shotokan

A cidade de Candeias foi bem
representada por atletas no XIX
Campeonato Baiano de karatê
Shotokan, que aconteceu dia 3
de maio , no SESC Aquidabã,
em Salvador.  A equipe do
professor Antonio Brito,
composta por oito atletas, deu
um show no campeonato,
trazendo quatro medalhas de
ouro, duas medalhas de prata
e quatro medalhas de bronze
para a cidade.

O secretário de Esportes,
José Genival falou da alegria
das premiações. “É uma alegria
muito grande ver os nossos
atletas serem premiados, pois
levamos uma equipe com oito
alunos e quase todos receberam
medalhas. É um grande passo
para o nosso município e mais
importante ainda é que todos

os alunos fazem parte dos
projetos esportivos
desenvolvidos pela nossa
secretaria,”  disse o secretário.

Os atletas contaram com o
apoio da Prefeitura Municipal
de Candeias, através da
Secretaria de Esportes e Lazer.

Confira os nomes dos
atletas que representaram
Candeias:  Augusto Damião (02
medalhas de ouro); Walison
Brito (01 medalha de Bronze);
Weslei Brito (01 medalha de
Bronze); Crislaine (01 medalha
de ouro e 01 medalha de Prata);
Tamires (01 medalha de ouro);
Alison (01 medalha de prata);
Mirela (01 medalha de Bronze);
e Cauã Damião (01 medalha de
bronze).

Atletas  candeienses brilharam

Adeus, Dr. Zinaldo!

Lamentamos informar que nosso grande escritor de crônicas
Dr. Zinaldo Figueirôa de Sena, Engenheiro agrônomo, e
Ex. Diretor por três mandatos da antiga Escola de Agronomia
da UFBA, Cruz das Almas,  nos deixou na madrugada do último
dia 10 de maio,  aos quase 97 (dia 14.06) e subiu para o patamar
onde se encontram as personalidades  ilustres e inesquecíveis.

Por vários anos, Dr. Zinaldo de Sena assinou a coluna
Crônia do Mês, aqui no O Candeeiro, quando nos deliciava com
belas estórias. Parta em Paz, amigo!
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Excelentes Churrascaria &  Delicatessen - Candeias-Bahia

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

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

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

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

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

REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

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

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
Qualidade & Profissionalismo

DIVIDIMOS EM ATÉ 10 VEZES NOS CARTÕES VISA E MASTER

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

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

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

SC TRANSPORTESGrupo Silvio Correia
Locação de:

CAMINHÃO MUNCK
RETROESCAVADEIRA
CAMINHÃO TANQUE
GUINDASTES
E PRANCHAS

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade

*BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
*ÓLEOS LUBIFICANTES *FARÓIS

*PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

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

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

O MELHOR ATENDIMENTO
DA NOSSA CIDADE E REGIÃO

VENHA CONHECER A NOVA
COLEÇÃO OUTONO/INVERNO

Aceitamos Todos os
Cartões de Crédito

Tudo em até 10 vezes
Pelo Nosso Crediário

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho

Convênio PETROBRAS
Ortodontia e Implantes

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

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS

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

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS

MARCAS DE VEÍCULOS

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

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

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

Georgem Luiz Moreira Silva
                        CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL E PESSOAL

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

FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA,
CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS


