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Natal dos
Sonhos de
Candeias

Candeias
ganha loja
da Bob’s

A rede Bob’s inaugura, dia 10
de dezembro, a primeira loja
no município de Candeias,
Bahia. A unidade, localizada
na Praça Doutor Gualberto
Dantas Fontes, n° 100 – Centro - Candeias, terá o novo
modelo arquitetônico que inclui o que há de mais moderno dentro do setor de fast
food. Com o projeto do escritório be.bo, da renomada ar-

quiteta Bel Lobo, o ponto de
venda inclui móveis feitos em
madeira certificada, espaço
dedicado à reciclagem de óleo
e
equipamento
de
autoatendimento. O local,
com 180 m² totais e 50 lugares, está preparado para atender até 20 mil clientes/mês.
Ao todo serão gerados 25 empregos diretos.
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A primeira loja da rede Bob’s de fast food, inaugurada em Candeias no último dia
10 de dezembro, apresenta o novo modelo arquitetônico adotado pela empresa

Padre Ernesto Natal de Luz Candeias da CDL
comemora 50
patrocinadores são: Impacto
Lançada nesse mês de
anos de Brasil dezembro pela CDL Calçados e Confecções,
Real Calçados, Visual
Câmara de Dirigentes
com novo livro Lojistas, a campanha Natal Grupo
Modas e ATT Transportes.

Padre Ernesto Bottazzi
autografa o livro para o
amigo Eduardo Valença

O ex-padre italiano Ernesto
Bottazzi, reuniu dezenas de
amigos no último dia 12 de
dezembro, na casa Bethânia,
em Itapoã, quando distribuiu
o seu novo livro - Uma
Fascinante Aventura que conta a trajetória dos
seus 50 anos no Brasil.
Padre Ernesto chegou à
Bahia em novembro de 1965,
indo para a diocese de Rui
Barbosa, atuando em várias
paróquias da chapada
diamantina, onde
desempnho um importante
trabalho social e de
evangelização.

de Luz Candeias pretende,
mesmo com a crise
econômica que assola o país,
com reflexos em Candeias,
aquecer as vendas do
comércio neste período, em
pelo menos 10%.
A campanha Natal de Luz
Candeias, que chega a sua
décima primeira edição, é
promovida pela CDL, com
produção da Dinâmica
Comunicação e apoio da
Prefeitura Municipal de
Candeias.
Esse ano, a campanha,
que vai até o dia 9 de janeiro
de 2016, tem uma grande
participação das lojas do
comércio varejista de
Candeias. Os principais

Em cada 50 reais em
compras o cliente recebe um
cupom para concorrer a um
automóvel Classic Zero
Quilômetro, três
Smartphones, duas TVs de
Led 32" e quatro tablets.
Segundo Eliana Brito
Belo, da CDL, o sorteio será
realizado na praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes, a
partir das 16 horas do dia 10
de janeiro, e os cupons
poderão ser depositados nas
urnas até as 16 horas do dia
9, em uma das mais de 100
lojas espalhadas pela cidade
que participam da
campanha ou na sede da
CDL, que fica na rua 21 de
Abril, no centro de Candeias.

Última chance para aderir ao REFISCAN

Audiência Pública na Câmara
debate a segurança em Candeias
Proposta através de uma
Questão de Ordem pelo
vereador Fernando Calmon
(PSD), foi realizada no último
dia 24 de novembro, na
Câmara Municipal, uma
audiência pública sobre a (in)
segurança no município de
Candeias, um problema grave
que vem atormentando a vida
dos candeenses e que tem que
ser encarada por todos com
muita seriedade.
Apesar da importância do
tema, que interessa a toda a
sociedade, a sessão especial
começou com mais de uma
hora de atraso, devido à
ausência
de
alguns
vereadores, que só chegaram
à Câmara depois das 11 horas.

O Major Eduardo Almeida, comandante da 10a.
CIPM, respondeu aos questionamentos do vereador
Fernando Calmon sobre a violência em Candeias

Sophia Mídian lança “Ambíguo”
ARQUIVO

A Secretaria de Finanças de
Candeias está oferecendo a
última chance para que os
contribuintes em débito com
a Fazenda Pública Municipal
possam regularizar as suas
pendências. O novo prazo
para a quitação pelo
REFISCAN–
Refinanciamento de Dívidas

com Candeias, foi prorrogado pela última vez para o dia
31 de dezembro de 2015. Até
este prazo, os contribuintes
terão a oportunidade de ter
dispensados ou reduzidos
juros e multas em até 100%,
mediante o pagamento total
ou parcelamento de débitos
fiscais com o Município.

Pelo quarto ano consecutivo,
o projeto Natal dos Sonhos,
realizado pela Prefeitura de
Candeias, fará a alegria de
toda a população e dos
visitantes. Com Presépio, Casa
do Papai Noel, Trenzinho de
Natal, Auto de Natal, Parque
Infantil
e
diversas
apresentações culturais, o
projeto acontece de 18 a 27 de
dezembro.
A abertura oficial foi
realizada às 20 horas, do dia
18, com uma grande presença
de público, que foi prestigiar
mais essa iniciativa da
Prefeitura de Candeias.

A sala Walter da Silveira, que
fica na Biblioteca Central dos
Barris, foi o cinema escolhido
pela cineasta Sophia Mídian
para o lançamento do seu
novo filme “Ambiguo”, que
trata da diversidade sexual e
novos
modelos
de
relacionamento.
O curta é fruto da segunda
edição do Projeto Curta
Colaborativo, patrocinado

O Candeeiro

Cineasta Sophia Mídian

pela Fundação Cultural do
Estado da Bahia.
Os atores Flávia Fonseca,
Alex Brandão, Mariana
Borges e Marcos Barreto, que
protagonizaram o filme,
foram selecionados a partir da
oficina de Preparação de
Elenco, que faz parte do
conteúdo do Projeto Curta
Colaborativo, coordenado
pela cineasta Sophia Mídian.

