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Prédio desaba com as
chuvas em Candeias

A população da cidade de
Candeias continua assustada
com a quantidade de chuva
que vem caindo nas últimas
semanas em todo o município,
causando vários problemas
como alagamentos, queda de
barreiras, deslizamento de
terras e inundação de
residências, com várias
famílias desabrigadas ou
desalojadas, além de deixar a
cidade
totalmente
esburacada.
A ocorrência mais grave
aconteceu na manhã do
último dia 27 de junho,
quando parte de um prédio de
três
andares
desabou
causando a interdição de
várias casas na Rua Dom
Pedro, centro da cidade,
felizmente sem vítimas.
De acordo com o capitão
Erivaldo
Azevedo,
coordenador da Defesa Civil
no município, o órgão está
atuando em regime de plantão
para atender todas as
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Fogo Simbólico é reverenciado
pela população de Candeias
Foto: Abdias Alves

Chuvas continuam castigando a cidade de Candeias

solicitações. Com relação ao
desabamento de parte do
prédio na Rua Dom Pedro, no
centro da cidade, o capitão
informou que foi feita a
interdição do local e que um
laudo técnico está sendo
elaborado para apurar as
causas do desabamento.

O prefeito Sargento Francisco
e outras autoridades do
município de Candeias, ao
lado de dezenas de pessoas,
recepcionaram, na manhã do
último dia 1º de julho, a
delegação do município de
São Francisco do Conde,
composta pelo prefeito
Evandro
Almeida,
vereadores,
secretários
municipais e vários atletas
daquela
cidade,
que
trouxeram a tocha com o
Fogo Simbólico, que logo
depois de uma breve
solenidade na praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes, foi
levada pelos atletas de
Candeias para o município de
Simões Filho, onde foi
recepcionada
pelas
autoridades locais, tendo à
frente o prefeito Eduardo
Alencar.
Após a solenidade em
Simões Filho, a delegação

O atleta candeense, Emanoel Evangelista, acende a Pira do Fogo Simbólico
com o Fogo Simbólico seguiu
para Salvador, onde foi

recepcionada
pelas
autoridades e o povo no bairro

de Pirajá, seguindo depois
para o Campo Grande.

Câmara de Vereadores de Candeias
Empreendimento Minha Casa Minha
aprova redução de salários do prefeito, Vida é entregue em Simões Filho
Foi entregue na manhã do
vice-prefeito e secretários
último dia 13 de julho, em

Na manhã do último dia 10 de
julho,
a
Câmara
de
Vereadores de Candeias, em
sessão
extraordinária
convocada pelo presidente Gil
Soares (a Câmara está em
recesso de meio de ano),
aprovou o Projeto de Lei nº
016/15 que reduz o salário do
prefeito, do vice-prefeito e dos
Secretários municipais em
20%. A redução de salários já
vai estar na folha de
pagamento deste mês. De
acordo com a assessoria da
prefeitura, a economia será de
mais de R$ 60 mil mensais.
Dos 17 vereadores que
compõem o Legislativo
Municipal, apenas o pedetista
Valdir Cruz e o pepista Dr.
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O presidente Gil Soares comandou a sessão extraordinária

Pitágoras não compareceram a
sessão.
“Os nobres vereadores
entenderam a importância da
aprovação do projeto. Essa é

mais uma ação para reduzir
custos e atravessar esse
momento de crise pelo qual o
município passa”, poderou o
prefeito Sargento Francisco.

Simões
Filho,
o
empreendimento residencial
Bela Vista, do Programa
Minha Casa Minha Vida
(PMCMV),
no
Jardim
Eldorado, km 25.
O residencial é equipado
com infraestrutura completa,
composta por meio-fio,
pavimentação de asfalto e
redes de água potável,
esgotamento sanitário com
tratamento, energia elétrica
com iluminação pública,
disponibilidade de acesso ao
transporte público
e
acessibilidade para pessoas
portadoras de necessidades
especiais (rampas e pista
tátil). Dispõe, ainda, de
depósito de lixo, área social e
de lazer, quiosques e quadras
poliesportivas.
O Residencial Bela Vista

Livro do
Psicólogo
Vladimir
Nascimento
sai em agosto
Está programado para o
próximo mês de agosto, o
lançamento do primeiro

Luto

- A população de
Candeias recebeu consternada a notícia do falecimento do ex-prefeito Antônio
Patterson de Melo, ocorrida
no último dia 25 de junho,
no Rio de Janeiro. Antônio
Patterson administrou o
município entre 1967 e
1970. O prefeito Sargento
Francisco decretou luto oficial de 3 dias.
Quem também faleceu no
mês passado foi a senhora
Mira Maia, irmã da exprefeita Maria Maia. Ambos
deixaram muitas saudades.

O governador Rui Costa inaugurou a obra do MCMV
conta com 840 apartamentos
avaliados individualmente em
R$ 62mil, estruturados em
uma área privativa de 42m²,
com 2 quartos, sala, banheiro,
cozinha, área de serviço e circulação.
Participaram da inauguração
o prefeito de Simões Filho,

livro do jovem Vladimir
Nascimento, articulista de
O Candeeiro e psicólogo do
CRAS de Caípe e do Centro
Pop de Candeias.
Intitulado DIFERENÇAS, o
livro vai abordar as diversas
formas de intolerância
(racial, religiosa, cultural,
sexual etc.), temas que vêm
sendo estudados pelo psicólogo. Aguardem!

Eduardo Alencar, o vice-prefeito Manoel Almeida, o superintendente regional da Caixa
Adelson Prata, o governador
do Estado Rui Costa, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Carlos
Martins, secretários municipais e vereadores.

