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Cadê o anel rodoviário de Candeias?

TRANSPORTE Quando será que teremos o anel rodoviário, que foi anunciado pelo governador Jaques Wagner,
durante a campanha eleitoral do ano passado e que é de vital importância para o desenvolvimento do município?

A ordem de serviço para a
construção do anel
rodoviário de Candeias foi
assinada pelo governador
Jaques Wagner e
representantes da
Petrobras, desde o dia 29
de agosto de 2012, na
sede da Refinaria Landulfo
Alves – Rlam e até agora
não saiu do papel.

De acordo com o
projeto, serão investidos
R$ 19 milhões na obra,
sendo R$ 4 milhões
aplicados pelo Estado, nas

desapropriações
necessárias, e R$ 15
milhões pela Petrobras, na
construção do anel. O
principal objetivo da obra
é melhorar o trânsito dos
780 veículos que circulam
diariamente no local,
caracterizado
principalmente pelo
tráfego de carga pesada
que atende à Rlam. 

No ato de assinatura da
ordem de serviço, o
governador Jaques
Wagner afirmou que a

Enquanto o anel rodoviário de Candeias não chega, o tráfego pesado de ca-
minhões e carretas que vão para a Refinaria Landulfo Alves, continua cor-
tando o perímetro urbano da cidade

Manu Manu Dias/SECOM

Câmara  inicia os trabalhos
para o biênio 2013/2014

Centenas de fiéis acompanharam as novenas em
louvor a NossaSenhora das Candeias

Milhares de devotos de
Nossa Senhora das
Candeias participaram,
entre os dias 24 de janeiro
e 3 de fevereiro das
festividades em louvor à
Padroeira da cidade. A

Devoção e Fé nos
festejos de Nossa
Senhora das Candeias

abdias alves

Numa sessão solene
bastante concorrida, onde
13 dos 17 vereadores são
estreantes no Parlamento
Municipal, o presidente da
Câmara de Vereadores de
Candeias, Roberto Melo
(PRP) abriu, no último dia
15 de fevereiro, os
trabalhos legislativos para
o biênio 2012/2013,
dando início a mais um
ano de trabalho na Casa do
Povo.

O prefeito Sargento
Francisco, que presidiu a
Câmara Municipal entre
2011 e 2012, usou a
Tribuna para ler a sua
Mensagem ao povo de
Candeias.

O presidente Roberto Melo conduziu os trabalhos de abertura da Câmara

O governador Jaques Wagner assinou a ordem de
serviço para a construção do anel rodoviário

Santa é venerada por ter
feito o milagre de curar uma
menina cega, que banhou
os olhos com a água que
brota de uma gruta
localizada ao lado da Igreja.

Polícia Militar implanta Base
Especializada em Candeias

PÁGINA 7         PÁGINA 3

O Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. Alfredo Castro e o prefeito
Sargento Francisco descerram a placa inaugural da Cipe Pólo de Candeias

Em uma solenidade
bastante concorrida,
realizada no último dia 31
de janeiro, que contou com
a presença do comandante
geral da Polícia Militar,
Coronel Alfredo Braga de
Castro; do deputado
estadual Sargento Isidório;
do prefeito Sargento
Francisco; do presidente da
Câmara Municipal de
Candeias, vereador
Roberto Melo; do diretor de
relações institucionais da
Unigel, Roberto Fiamenghi;
do secretário da Indústria
e Comércio de Candeias,
Antônio Jorge Santana, foi
inaugurado a Cipe/Polo/
Candeias.

    PÁGINA 5

obra é fundamental. “Os
funcionários da Petrobras,
das empreiteiras, das

terceirizadas, que
precisam se deslocar por
até uma hora para chegar

ao trabalho, vão ser
beneficiados”, pontuou o
Governador na época.

Prefeito
empossa
novos
Scretários
Em solenidade realizada
no último dia 18 de feve-
reiro, o prefeito Sargento
Francisco deu posse aos
novos Secretários munici-
pais, fechando a sua
equipe de trabalho.

Assumiram seus car-
gos, o economista Leonar-
do Dias, na Secretaria de
Transportes; o sindicalista
Edilson, do Sittican, na
Habitação; o ex-vereador
Bobó, na nova Secretaria
da Juventude; Serrinha da
Caixa, no Esporte e a
pedagôga Lais Borges, na
Secretaria de Educação.

Antena Ligada
está de volta
O economista Rildo
Anselmo voltou a escre-
ver, como colaborador,  a
coluna Antena Ligada,
confira na página 6

abdias alves

abdias alves
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Sargento Francisco vai deixar o PMDB

Eduardo Valença

A nova Câmara Municipal

Com apenas quatro vereadores remanescentes da Legislatura
anterior, que foram reeleitos em 7 de outubro passado - Marivalda
Silva (PT), Professor Val (PSD), Serrinha SS (PT do B) e Alcione Borges
(PMN), - a nova composição da Câmara Municipal de Candeias,
apresenta algumas curiosidades.

Dos 13 novos integrantes, apenas 3 são do sexo feminino: Rosana
de Bobó (PHS), Rita Loira (PR) e Lucimeire Magalhães (PTC), enquanto
que na Legislatura passada dos 10 eleitos, quatro eram mulheres
(Maribel Brasil (PSB), que não concorreu à reeleição; Andréia Testa
(PMDB), que não conseguiu se reeleger, e Marivalda e Alcione, que
estão cumprindo um novo mandato.

Dos eleitos em 7 de outubro, dois já cumpriram mandatos em
outra oportunidade: Gil Soares (PTB) e Lucimeire Magalhães (PTC),
que foram vereadores uma vez cada um.

Pela primeira vez na história política de Candeias um candidato a
vereador atingiu a marca de quase 90% dos votos em apenas uma
comunidade, como aconteceu com o jovem Valdir Cruz no distrito
de Passagem dos Teixeira, onde obteve mais de 800 votos,
representando cerca de 50% dos eleitores do distrito, mesmo sendo
candidato pela primeira vez. Um recorde!

São Sebastião do Passé
É grande a expectativa da população de São Sebastião do Passé com
a posse, no último dia 1º de janeiro, do prefeito Janser Mesquita
(PMDB). Filho de um grande político do município, o saudoso Jacildo
Mesquita, que administrou a cidade por três oportunidades, Janser
chega à Prefeitura com a grande responsabilidade de mudar a
situação de São Sebastião do Passé, que foi administrada nos últimos
anos por Tânia Portugal e deixou, segundo ele, uma dívida de mais
de R$ 10 milhões com fornecedores, INSS, e até o funcionalismo.

Em seu discurso de posse, o prefeito Janser Mesquita foi
categórico ao afirmar que, “agora não importam mais as siglas
partidárias, a única sigla que importa é SSP, de São Sebastião do
Passé, nossa cidade que vamos transformar”, cravou o prefeito.

Recordista
Eleito para a Câmara Municipal em todas as eleições realizadas no
município desde a sua emancipação em 1989, o vereador Anselmo
Duarte, chega ao seu sétimo mandato consecutivo, assumindo mais
uma vez, a presidência da Câmara Municipal de Madre Deus, eleito
que foi pela maioria dos seus pares, no último dia 1º de janeiro.

Com a experiência de 23 anos ocupando uma cadeira no
legislativo da cidade ilha, Anselmo Duarte (PT), aliado histórico da
prefeita reeleita Carmen Gandarela, diz que a Câmara vai trabalhar
em sintonia com o Executivo, porém com independência e
defendendo os interesses do município.

Pelo que se tem notícia aqui na região metropolitana de Salvador,
Anselmo Duarte é, atualmente, o maior recordista de mandatos
consecutivos numa Câmara Municipal. Nunca perdeu uma eleição!

Quarto Mandato
E por falar em Madre de Deus, a prefeita Carmen Gandarela começou
no último dia 1º de janeiro, o seu quarto mandato à frente da
Prefeitura Municipal, reeleita em 7 de outubro passado com mais de
66% dos votos do município.

Gandarela foi eleita pela primeira vez em 1996, sendo reeleita em
2.000; Em 2004 apoiou Eranita de Brito, a Nita, e ganhou a eleição;
Em 2008 foi adversária da própria Nita, tendo ficado em 2º lugar
nas urnas, mas recuperando o mandato numa eleição suplementar
realizada no dia 4 de março de 2012, depois que o TSE cassou o
mandato de Nita, por crime eleitoral.

Aniversários na Câmara
Mudaram de idade na Câmara Municipal de Candeias neste mês, os
vereadores Valdir Cruz, que fez 30 anos no último dia 8 de fevereiro
e Fernando Calmon, além folclórico funcionário Artur  Bordoni, no
último dia 5; que segundo ele, completou 42 anos. Parabéns!

Filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
desde 2003, quando exercia o seu primeiro mandato na Câmara de
Vereadores de Candeias, o prefeito Sargento Francisco está deixando
a legenda para ingressar num partido da base aliada do governador
Jaques Wagner.

Afirmando que nunca tinha pensado em deixar o PMDB, só o
fazendo em virtude das perseguições sofridas pela direção do partido
na Bahia – leia-se Geddel e Lúcio Vieira Lima -, durante a campanha
eleitoral, o sargento Francisco lamentou deixar o partido por onde
se elegeu duas vezes vereador e, no dia 7 de outubro passado, prefeito
de Candeias, com mais de 60% dos votos do eleitorado. “Nunca tinha
me passado pela cabeça sair do PMDB, mas infelizmente, por causa
dos fatos ocorridos durante a campanha fui levado a tomar esta
decisão. O PMDB é um partido importante, reconhecido
nacionalmente, mas não há possibilidade de permanecer ligado a
ele”, declarou.

O prefeito Sargento Francisco entrou com um processo na Justiça,
solicitando a sua saída do PMDB por justa causa. “Todo mundo sabe
o quanto eu fui perseguido durante a campanha eleitoral do ano
passado pela direção estadual do PMDB, por isso, entrei na justiça
para garantir a minha saída do partido por justa causa” confidenciou
o prefeito à coluna.

Atravessamos
um momento
d e
transformação
no mundo,
radical e
turbulento sob
m u i t o s
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 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
humanos e espirituais, dos
modestos aos mais destacados,
foram antes pequeninos, assim
como um novo ano que se
inicia (2013). 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.

CORRIDA PELA
INCLUSÃO

O artigo “Autismo e desafios
da inclusão”, que publiquei
nesta coluna, agradou muito a
sra. Eufrásia Agizzio, presidente
da Amai-SBO (Associação de
Monitoramento dos Autistas
Incluídos de Santa Bárbara
D’Oeste/SP), que considerou o

texto bastante esclarecedor. Ela
é mãe de Victor, jovem autista
de 13 anos, cuja história de vida
está na origem da Amai-SBO,
que nasceu para ajudar outras
famílias com situações
semelhantes.

Recentemente, a Boa
Vontade TV, no programa
“Sociedade Solidária”,
repercutiu a 1ª Corrida Pela
Inclusão, realizada pela Amai-
SBO no mês de dezembro, na
sua cidade-sede. Da louvável
mobilização esportiva,
participaram atletas com e sem
deficiência. Autoridades,
profissionais da saúde, da
educação, da mídia, pessoas da
melhor idade, moços, crianças,
povo em geral prestigiaram o
evento com o seu apoio.

Dona Eufrásia, ao
agradecer, sensibilizada, a
cobertura feita pela LBV,
ressaltou: “É fundamental a
divulgação do autismo, o
conhecimento diminui o
preconceito”.

Aos pais: fiquem atentos aos
sinais de alerta na criança. Por
exemplo: “Não balbucia aos 12
meses; Não faz gestos (adeus,
apontar) aos 12 meses; Não diz
palavras soltas aos 18 meses;
Não diz frases espontâneas de
2 palavras (não é ecolalia/
repetição) aos 24 meses; Perda
de qualquer capacidade social
ou de linguagem em qualquer
idade”. (Filipek e cols., 1999)

Oportunamente, voltarei ao
assunto.

Grão de mostarda e tempos melhores
JOSÉ DE PAIVA NETTO

JOSÉ DE PAIVA NETTO - Escritor,
Jornalista e radialista. Diretor-Presi-
dente da Legião da Boa Vontade
paivanetto@lbv.org.br
www.boavontade.com

A Televisão como incentivo à violência

Não se pode
duvidar que a
televisão, como
meio de
c o m u n i c a ç ã o ,
tem aspectos
positivos para as

crianças, já que, mesmo em
número bastante reduzido,
alguns programas educativos
voltados para o público infanto-
juvenil, ainda são transmitidos. O
Estatuto da Criança e do
Adolescente, em seu artigo 76,
declara que “as emissoras de
rádio e televisão exibirão, no
horário recomendado para o
público infanto-juvenil,
programas com finalidades
educativas, artísticas culturais e
informativas”.

No entanto, é preciso mais
responsabilidade por parte das
emissoras. Elas não se
preocupam com os aspectos
sociais, nem com o
desenvolvimento cultural e
educacional; pouco interessa se
o conteúdo transmitido está
comprometendo a integridade do
público ou não. Agindo assim,
fica claro que o mais importante
é a audiência, deixando o

conteúdo em segundo plano. O
pior é que o público contribui para
manter esta situação, visto que o
ibope é uma prova de que os
programas apresentados estão
sendo aceitos.

A mídia televisiva pode não ser
um estímulo gerador da violência,
porém, sem dúvida, irá
influenciar e reforçar um
comportamento agressivo por
parte da criança, e por isso, não
deixam de ser violência
psicológica, psíquica e emocional
as cenas de agressões físicas e
verbais que são apresentadas na
TV. O impacto nas crianças é
numeroso: elas podem aprender
que a agressão física pode ser um
meio de resolver algumas
questões que não puderam ser
resolvidas através do diálogo.

É claro que a televisão não é o
único meio responsável por
transmitir modelos para o público
infantil. A família é o subsistema
que tem o maior dever de educar,
proteger e transmitir o que é certo
e o que é errado; e que não é
correto agredir e ameaçar a
integridade do próximo. Por isso,
quando a criança passa a se tornar
menos sensível à dor e aos
sofrimentos alheios, a aceitar a
violência como uma alternativa
apropriada para resolver
problemas e não como um
comportamento desviante,
dentre outros, tais atitudes não

podem ser mais ignoradas pelos
pais.

É preciso um maior cuidado
com o que seus filhos estão
“digerindo”, inclusive através dos
desenhos (aparentemente
inofensivos), até porque alguém
(e por que não os pais?) tem que
se preocupar com a futura
integridade ética e moral dos
seus, perante a sociedade. Afinal,
quanto mais agressiva a criança
for na infância, provavelmente
maior vai ser a alta incidência
deste comportamento na fase
adulta.

Esse cuidado dos pais exige
também uma postura severa em
não serem mais ingênuos, pois a
emissora de televisão que faz um
forte apelo de combate à violência
é a mesma que diariamente
ensina – intencionalmente ou não
– às crianças métodos usuais da
violência, através de filmes,
novelas e até desenhos. Isso pode
até parecer um pouco irreal ou
insensato. Mas, se uma emissora
de televisão faz campanhas
contra o trabalho infantil, e tem
crianças trabalhando em suas
produções; ou se uma emissora
produz campanhas contra as
drogas e, ao mesmo tempo,
“incentiva” indiretamente as
pessoas a consumirem álcool (em
propagandas ou em novelas), por
que com a violência seria
diferente?

Vladimir de Souza Nascimento
Psicólogo do CRAS-Caípe, São
Francisco do Conde-Ba e Estudante
de Ciências Sociais (UFBA)
CRP-03/04531
E-mail: vlad_psi@hotmail.com

VLADIMIR NASCIMENTO
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Câmara Municipal inicia os trabalhos
legislativos para o biênio 2013/2014

A OdontoClean - Clínica
Odontológica especializada no
atendimento de crianças é a mais
nova novidade na cidade.
Localizada na Praça Dr. Guaberto
Fontes, a OdontoClean oferece
serviços nas áreas de
odontolopediatria, clínica geral,
endodontia e ortodontia.

A odontopediatria é o ramo
da odontologia que cuida da
saúde bucal das crianças. “Hoje
sabemos que o grande medo
que as pessoas têm de enfrentar
a cadeira do dentista é devido
às experiências negativas que
tiveram quando crianças. Por
esse motivo, o trabalho do
odontopediatra é tão
importante.” Afirma Dr. Danilo
Dourado, cirurgião dentista.

 A odontopediatria é o
responsável pela higiene não só
das crianças que já tem
dentinhos, mas também dos
bebês e das gestantes. Aliás, as
mães devem procurar esses
profissionais ainda durante a
gravidez, para se informar sobre

Clínica de Odontopediatria atende em Candeias

Prefeito empossa cinco novos  Scretários Municipais

Com o auditório da Câmara
Municipal totalmente
lotado e a presença dos 17
vereadores eleitos em 7 de
outubro do ano passado e
do vice prefeito Bom Jorge,
o presidente da Casa,
vereador José Roberto
Góes Melo, deu início, no
último dia 19 de fevereiro,
ao 1º período legislativo da
14ª. Legislatura de
Candeias, desde que o
município foi emancipado
em 14 de Agosto de 1958.

Como acontece todos o
anos, na abertura dos
trabalhos legislativos, o
chefe do Executivo
Municipal é convidado pela
Câmara para ler a sua
Mensagem anual. Desta
feita, coube ao presidente
Roberto Melo convidar o
prefeito Sargento
Francisco, que num
documento de sete laudas
fez um balanço dos seus
oito primeiros meses de
gestão (seis quando ocupou
a Prefeitura num mandato
tampão e os dois desse
atual mandato), mostrando
o que já realizou e os
projetos para os próximos
anos.

Na oportunidade, o
prefeito Sargento Francisco

citou a realização da
recuperação do Hospital
Municipal Ouro Negro, no
qual também reabriu seus
dois centros cirúrgicos e a
maternidade e ampliou o
número de médicos; a
reforma do Posto Médico
Luiz Viana Filho; a entrega
da Unidade de Saúde da
Família do bairro Santa
Clara; a entrega de três
ambulâncias do SAMU 192;
a criação do
estacionamento do Largo
do Triângulo, da Praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes e
do Mercado Cultural; a
recuperação de diversas
ruas no município; a
construção do abrigo dos
taxistas da Praça Dr.
Gualberto; a criação da
Secretaria da Infância e da
Juventude e da Secretaria
de Transportes e Trânsito,
visando a dinamizar esses
dois setores; a recuperação
e iluminação das
passarelas, da rotatória da
Moliza e via de acesso ao
paço municipal; banho de
iluminação em toda a
cidade; criação da CIPE
POLO – Companhia
Independente de
P o l i c i a m e n t o
Especializado, em parceria

com a Polícia Militar da
Bahia e empresas privadas;
melhoria da merenda
escolar, dentre outras
diversas ações.

Novos Projetos
O prefeito Sargento

Francisco também
anunciou os projetos que
serão executados no
decorrer do seu mandato e
que são fundamentais para
tirar Candeias da situação
de descaso e abandono em
que viveu nos últimos
anos. Ele citou como
exemplo, a revitalização da
feira livre; capacitação dos
açougueiros; curso de
empreendedorismo e
gestão, em parceria com o
SEBRAE; criação do

programa de apoio à micro
e pequena empresa;
implantação do
camelódromo; criação do
Programa municipal
Começar de Novo (voltado
para desempregados acima
de 40 anos); implantação
do SINE municipal, para
encaminhamento das vagas
de emprego; criação do
banco de currículos;
incentivo à agricultura
familiar nos distritos, com
doação de sementes e
qualificação técnica;
incentivo ao pequeno
comerciante; ampliação
dos Centros de Referência
de Assistência Social
(CRAS), um para a sede e
outro para os distritos;
criação do Centro de

Atenção à Terceira Idade,
que ampliará as políticas
para os idosos; reforma das
unidades escolares da sede
e dos distritos; distribuição
gratuita de material
didático e fardamento para
a rede municipal de ensino;
ampliação do Programa
Bolsa Universitária, com
aumento no valor do
benefício; requalificação
dos profissionais da
educação e revisão salarial;
ampliação do Programa de
Saúde da Família (PSF) na
sede e implantação em
todos os distritos do
município; reestruturação
da Liga Esportiva
Municipal, com a criação do
Campeonato Municipal de
Futebol; recuperação dos
campos de futebol e criação
de novos; revitalização dos
programas de esporte Bom
de Bola e Craque na Escola;
continuação dos cursos de
artes, danças e outras
expressões artísticas; apoio
às festas religiosas; criação
do Projeto Show na Praça,
que valorizará os artistas
locais; realização da
Semana Evangélica e do São
João de Candeias;
implantação do
videomonitoramento em

diversas ruas da cidade;
reativação da Guarda
Municipal; padronização
dos mototaxistas; criação
de um programa de
contenção de encostas;
mutirões de limpeza e
conscientização, com a
participação de escolas,
igrejas e organizações
diversas; reorganização do
transporte alternativo;
recuperação das estradas
de Passé, Caboto, Massuim,
Pindoba, Mangabeira,
Petecaba, Boca da Mata,
Canta Galo, Pasto de Fora e
Colônia; revitalização do
Rio do Cunha e da Orla de
Caboto; dentre diversos
outros projetos.

Fizeram parte da Mesa
na abertura dos trabalhos
legislativos da Câmara
Municipal de Candeias, a
primeira-dama do
município, Sra. Rosineide
Conceição; o deputado
estadual, Pastor Sargento
Izidório; o comandante da
10ª CIPM, Major Moisés
Brito. O presidente da
Câmara Municipal de São
Sebastião do Passé, Fábio
Argolo, também prestigiou
a solenidade.

A sessão foi encerrada
como Hino Nacional.

Nilton Alex lança CD
Com uma produção
independente, o cantor  e
compositor Nilton Alex lançou
recentemente um compact disc,
realizando assim um sonho que
perdurava há anos.

Com  12 faixas, a obra
fonográfica traz canções  em
diversos estilos como o axé e o
pagode. Destaque para as faixas
“ Se for beber não case”;  “ Mais
se quiser me dá um beijo, vem
comigo” e “Porque não há tempo
a perder”.

A intenção do novo cantor
é divulgar a sua obra e ficar
atento ao crivo de seus amigos
e admiradores quanto à
realização do seu sonho.

Na capa do CD Nilton Alex
abre um espaço para
agradecimento. “Eu quero
agradecer  primeiramente a  Deus
pelo dom que me concedeu e
pela oportunidade de poder usar
minha voz para levar  alegria às
pessoas. Agradeço a todos que
me ajudaram para que esse
trabalho ficasse pronto,
principalmente aos meus amigos

Yuki Andrade e Ricardo, por
todo tempo e profissionalismo
dedicado a esse projeto e todas
as horas gastas para que esse
CD ficasse sem defeito.
Agradeço aos amigos que me
deram belas canções para
interpretar e a todos que  me
ajudaram direta ou indiretamente
e me deram força por acreditar
em meu trabalho. Vocês foram
fundamentais para a realização
dessa obra. Além de agradecer,
quero dizer que esse  é o
primeiro trabalho de muitos que
virão. Valeu a penar ter
acreditado nesse sonho”.

As crianças adoram o tratamento do Dr. Danilo

Cantor candeense Nilton Alex

Numa solenidade bastante
concorrida, realizada na
sala de reuniões da
Prefeitura, no último dia 18
de fevereiro, o prefeito
Sargento Francisco,
empossou cinco novos
secretários municipais. Nas
recém-criadas Secretaria
de Transportes e Trânsito e
a da Infância e Juventude
foram empossados o
economista Leonardo Dias,
e o ex-vereador Antonio
Gilson (Bobó),
respectivamente. Edilson
Almeida (Edilson do
Sindicato) assumiu a
Secretaria de Habitação;
José Genival Moreira, o
Serrinha da Caixa,
comandará a pasta de
Esportes e Lazer, e Laís
Borges, a Secretaria de
Educação.

Em discurso, o prefeito
Sargento Francisco disse
que as novas nomeações
estava concluindo o quadro
do seu secretariado, com
profissionais selecionados
e capacitados em suas
áreas, para que possam
trabalhar muito e
contribuir em sua gestão.
“Não estou nomeando

secretários de gabinete,
mas sim de rua. Quero a
minha equipe circulando
pela cidade, trabalhando
para fazer a diferença da
nossa gestão, que já
iniciou”, avisou o prefeito.

O prefeito também
explicou as dificuldades
que a Prefeitura vem
enfrentando nas semanas
iniciais da atual
administração. “Já
conseguimos fazer muitas
ações na cidade e a
população tem percebido a
nossa diferença, apesar de
toda dificuldade que
encontramos, como
enfrentar as dívidas
herdadas pelas

administrações passadas,
as quais até hoje estamos
pagando. Mas quero dizer
que temos trabalhado e
vamos continuar
t r a b a l h a n d o
diuturnamente para
realizar obras maiores para
mudar de vez a realidade de
Candeias”, declarou
Francisco.

Respondendo às críticas
de opositores que afirmam
que o trabalho ainda não
começou, Sargento
Francisco afirmou que as
licitações para as obras
previstas no plano de
governo já estão sendo
realizadas, para que tudo
seja feito dentro da

legalidade e com o melhor
custo benefício.
Recado

Sargento Francisco
aproveitou a solenidade
para mandar um recado
explícito aos seus
auxiliares: “Todos os meus
Secretários têm que
trabalhar, não quero saber
que algum está usando o
horário de serviço para
jogar baralho no
computador. Aqui é
trabalho. Façam como eu,
trabalhem”, cobrou,
acrescentando que,
“também não quero que
usem as suas Secretarias
para fazer política, quero
que trabalhem, aqui quem

faz política é o prefeito”,
alertou o prefeito, que foi
aplaudido pelos presentes.

A cerimônia de posse
contou com a presença do
presidente estadual do PT,
Jonas Paulo; do deputado
estadual, Rosemberg Pinto;
do presidente estadual do
PRTB, Rogério Tadeu da
Luz; do presidente
municipal do PTB, João
Soares; dos vereadores de
Candeias Gil Soares (PTB),
Marivalda da Silva (PT),
Pastor Lima (PT do B),
Rosana de Bobó (PHS), Rafa
de Beijoca (PR), Valdir Cruz
(PDT) e Serrinha SS (PT do
B); secretários municipais,
dentre outras

p e r s o n a l i d a d e s
candeenses.
Prestígio

Dentre os Secretários
empossados, Leonardo
Dias e Edilson do Sindicato
foram os mais prestigiados
pelos seus partidos, o PT.
Além dos representantes
locais da legenda, a
vereadora Marivalda Silva
e o ex-vice-prefeito Loteba,
também estiveram na
solenidade o presidente
estadual da Legenda, Jonas
Paulo; o deputado estadual
Rosemberg Pinto e o
Secretário de Organização
(candidato a presidente do
partido), Everaldo
Anunciação.

O prefeito Sargento Francisco leu a Mensagem anual

Antônio Gilson (Bobó) Leonardo Dias Laís Borges José Genival Moreira Edilson Almeida

os cuidados que devem ter a
partir do nascimento. A criança
deve ter  conhecimento da
importância das 03 escovações
diárias, uso do fio dental e  do
enxaguante bucal.

 O tratamento para crianças
também requer cuidado especial.
Os pequenos precisam de maior

atenção e psicologia para que a
visita ao dentista não vire uma
tortura. O ambiente  deve ser
atrativo, ajudando a criança a se
sentir confiante e descontraída.
Na OdontoClean foi criado um
ambiente agradável para
fidelizar a ida das crianças ao
dentista. “Oferecemos jogos,

livros infantis, exibição de
vídeos, brinquedos  e cadernos
para colorir. Além disto, um
painel está exposto na recepção
com  fotos dos nossos pacientes
mirins e implantamos um
escovódromo para orientar o
modo correto  de uma boa
escovação”, afirma Dourado.

Formado pela Universidade
Federal da Bahia-UFBA, Dr.
Danilo Dourado se especializou
em odontopediatria devido à
demanda pelos serviços  nessa
área; “ comecei minha carreira
profissional na cidade de
Juazeiro – Ba, quando  atendia
muitas crianças, dai me
interessei  e fiz uma
especialização”.

É importante que os pais
conversem com o
odontopediatra sobre qualquer
experiência ruim que a criança
tenha tido para que o
profissional saiba ajudá -lo a
lidar com esse medo e o
tratamento ocorra da melhor
maneira possível

Fotos:abdias alves
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Crédito
Todo $eu
Banco do Brasil.
Com o crédito do
Banco do Brasil,
Você realiza seus
sonhos agora e tem
até 180 dias para
começar a pagar.

São as melhores soluções de crédito
para todos os momentos que você
precisar. Reforce o seu orçamento,
faça uma viagem, compre um carro,
uma TV ou até mesmo a casa que
você sempre quis.

Utilize seu crédito nos momentos
certos e realize seus desejos
sem se apertar.

Conheça as vantagens que
o Banco do Brasil oferece para você.

Banco do Brasil
  Agência Candeias
Linha direta para o seu crédito

(71) 3605-3794

Dinheiro para usar
como quiser

* uma das menores taxas;
* prazos de até 60 meses;
* até 180 dias para pagamento
da primeira parcela;
* crédito disponível de
até R$ 300 mil;
* débitos das parcelas direto
no seu contracheque ou em
conta-corrente;
* caso sua empresa possua
convênio com o BB, você pode
ter condições de taxas e prazos
ainda menores;
* possibilidade de renovação
dos seus empréstimos,
alongando o prazo
de pagamento e pegando
dinheiro extra.

É fácil e rápido.

Consulte seu extrato e contrate
seu crédito direto nos caixas
eletrônicos, no bb.com.br, pela
Central de Atendimento BB,
pelo celular ou nas agências.

Banda Anjos de Resgate
agita dia festivo do
Novenário de Candeias
Cerca de seis mil pessoas
lotaram a Praça Pio XI,
defronte à Igreja Matriz,
para pedir bênçãos a Deus
e a intercessão de Nossa
Senhora das Candeias no
Dia Festivo do 116º
Novenário em Honra a
Nossa Senhora das
Candeias, que aconteceu na
noite do último dia 1º de
janeiro. A Missa Solene
teve o tema central do
Novenário: “Nossa Senhora
das Candeias: Perfeito
modelo de fé, ensina-nos a
viver em santidade” e o
resto da noite foi animada
pela banda católica
nacionalmente conhecida
Anjos de Resgate.

O Novenário da
Paróquia Nossa Senhora
das Candeias conta com o
apoio da Prefeitura
Municipal e é a maior festa
religiosa da cidade.
A Banda

Fundada em 2000 pelos
músicos Dalvimar Gallo e
Marcos Pavan, a banda
lançou seu primeiro disco,
Deus Está no Ar, após terem
sido apresentados por um
amigo da cidade de
Colatina/ES, Fabrício
Penitente, para a amiga e
cantora católica Adriana
Arydes, que,
sucessivamente, foi

Os Anjos de Resgate fize-
ram um grande show

Chapada Diamantina recebe
1ª edição do projeto ABC do Cinema

Oficina com cineasta Sophia Midian resgata história do cinema através de seus principais filmes. De Buñuel ao
baiano José Araripe Jr., Mostra na praça traz um recorte de produção cinematográfica local e internacional

A cidade de Seabra, centro
geográfico da Bahia,
localizada na Chapada
Diamantina e distante 460
km de Salvador, recebe de
25 de fevereiro a 2 de
março, a primeira edição do
projeto ABC do Cinema,
coordenado pela cineasta
Sophia Midian.

O projeto consiste na
realização de uma oficina
audiovisual, que
acontecerá no Colégio
Central de Seabra, voltada
para estudantes do sertão
da Bahia, que dificilmente
têm acesso a filmes
importantes da história do
cinema. Conjugada com a
oficina,será realizada uma
mostra de filmes na Praça
de Eventos da cidade.
Longas como Tempos
Modernos, de Charles
Chaplin, e Ladrões de
Bicicleta, de Vittorio De
Sica, que retratam
movimentos artísticos e
pontuais da história do
cinema, serão exibidos

juntamente com curtas
baianos que tem a curadoria
da Associação Baiana de
Cinema e Vídeo (ABCV).
Dentre os curtas estão o
premiado Menino do 5, de
Marcelo Matos de Oliveira
e Wallace Nogueira;  O
cadeado, de Leon Sampaio;
e Mr. Abrakadabra, de José
Araripe Jr..

Para a cineasta Sophia
Midian, retornar à cidade
natal com o projeto é uma
maneira de devolver à sua
cidade todo o repertório
cultural, tudo que do sertão
emana em sua obra e
trabalho. “Nasci e vivi em
Seabra a minha primeira
infância. Tenho
compreensão do universo
sertanejo da minha terra e
do quão se está distante,
ainda, de uma apreciação
sobre o cinema que não se
limite ao cinema de
mercado. Como a maioria
das cidades não possui salas
e o acesso é feito através dos
filmes exibidos na tv aberta
ou adquiridos através dos
vendedores piratas, falta
esse estímulo ao consumo
de outras expressões
audiovisuais como o
cinema experimental, de
vanguarda, de autor, as
vertentes da videoarte.
Fico feliz em poder
contribuir para despertar
esse novo olhar sobre o
cinema e proporcionar uma
visão crítica diante dos
produtos audiovisuais”,
afirma a cineasta.

A oficina é destinada a
estudantes de escola

pública, com faixa etária de
17 a 24 anos. No programa
estão temas como a
historiografia do cinema e
seus principais autores e
diretores; introdução à
teoria do cinema e
conceitos básicos; dentre
outros. “O cinema será visto
desde a sua origem,
enquanto instrumento
tecnológico capaz de
capturar imagens em
movimento até a sua
consolidação como
linguagem de expressão
cultural”, afirma a cineasta,
que também ministrará as
aulas da Oficina.

As atividades do projeto
– oficina e mostra – são
gratuitas. As aulas
acontecerão no Colégio
Central de Seabra, das 9
horas às 12 horas. Para se
inscrever, basta acessar o
site  HYPERLINK “http://
www.abcdocinema.com”
www.abcdocinema.com, e
acessar a página Inscrição.
As sessões de filmes na
Praça de eventos são
abertas a toda a
comunidade.

Sobre Sophia Midian:
Seabrense, graduada em
Jornalismo pela UESB,
especialista em Cinema,
Expressão e Análise pela
UCSAL. Dirigiu alguns
documentários, entre eles,
o premiado “Pati, o que vale
esse povo?” junto com
Denise Santos. Foi
ganhadora do concurso
Doctv IV com o projeto “A
visão de dentro”; do Prêmio

Prefeito Sargento Francisco ganha
comemoração de aniversário surpresa
Amigos, familiares e
colaboradores da
prefeitura surpreenderam
Sargento Francisco,no
último dia 29de janeiro,
com um bolo gigante para
celebrar o aniversário de
50 anos do prefeito de
Candeias.

A homenagem
aconteceu na porta da sede
da prefeitura, no instante
em que Francisco chegava
para trabalhar. Com direito
a parabéns, abraços e
demonstrações de carinho,
o prefeito, visivelmente
emocionado, agradeceu a
iniciativa. “Nem sei se
mereço todo esse carinho
da comunidade de
Candeias, que sempre me
abraça e me surpreende

Ao lado da primeira dama, Rosineide Conceição,
o prefeito Sargento Francisco recebeu os cumpri-
mentos de auxiliares e amigos

O Candeeiro

Leia, Anuncie
e Divulgue

Ganhadora da Moto da Loja Real
Calçados é da Ilha do Bom Jesus

Eliene dos Santos Souza, mo-
radora da ilha de Bom Jesus
dos Passos, foi a grande ga-
nhadora de uma moto 0 Km,

A ganhadora, Eliene, ao
lado das vendedoras da
Real Calçados, sendo
observadas por Olivério

“Nasci e vivi em Seabra a minha primeira
infância. Tenho compreensão do
universo sertanejo" Sophia Mídian

Petrobrás Cultural com o
roteiro “Com o Pandeiro na
mão e o samba no pé”;
produziu o videoclip da
banda Teclas Pretas –
ganhador do prêmio de
melhor clip no “Bahia de
todos os rocks” e
recentemente do Festival
de clipes e bandas, em São
Paulo – além de ter
realizado diversos cursos
na área de cinema, com
nomes como Miguel Lintin,
Sergio Machado, Marcelo
Góes, Orlando Senna,
Hilton Lacerda, Luiz
Bolognesi, Karen Harley,
Elisa Tolomelli, Geraldo
Sarno, Carlos Ebert, entre
outros.

Atualmente trabalha na
TV da Universidade Federal
da Bahia ( TV UFBA) e é
articulista do jornal O
Candeeiro. Em 2011,
ministrou Oficina de
história do cinema num
projeto de extensão da
Universidade Estadual da
Bahia – UNEB. Alem de
vários roteiros de curta-
metragem registrados,
também concebeu um
roteiro de longa-metragem,
“Madalena”.

O projeto ABC do
Cinema foi premiado no ano
passado em 2 editais: um da
FUNARTE e no BNB de
Cultura. Também em 2012,
Sophia Mídian teve outro
projeto selecionado, dessa
vez em edital da FUNCEB.
Trata-se do Curta
Colaborativo Sorte ou
Revés, que além da
realização do curta-
metragem, prevê oficinas
de cinema para alunos da
PRACATUM, ONG do
Carlinhos Brown.

apresentada a Eraldo
Mattos, seu atual
empresário.

Entre seus sucessos,
estão as canções “Anjos de
Resgate”, que também foi
gravada pelo Padre
Marcelo Rossi, e “Amigos
Pela Fé”, com a
participação especial do
cantor Dunga, membro da
Comunidade Canção Nova.
O álbum atingiu a marca de
125 mil cópias vendidas,
conquistando o disco de
platina em 2005. No ano de
2012 a banda lançou o CD
Marcados pelo Amor, o seu
mais recente disco.

A formação atual da
banda é: Marcelo Duarte
(vocalista, violões, guitarra
base e teclados), Demian
Tiguez (guitarra solo,
violões e vocais), Eraldo
Mattos (baixo e vocais),
Maikon Máximo (bateria,
percussão e vocais) e
Francis Botene (teclados,

violões, sax, gaita e vocais).

que a Real Calçados, da Rua
13 de Maio, sorteou na sua
promoção de Natal, no último
dia 5 de janeiro.

Para Olivério e Rose, da
Real Calçados, a promoção que
a loja faz todos os anos é uma
forma de agradecer a preferên-
cia dos seus clientes, que tor-
naram a Real Calçados da rua
Treze de Maio, em Candeias,
uma das mais queridas da ci-
dade. "Temos um carinho mui-
to grande por nossos clientes
e procuramos sempre agradá-
los, e fazer uma promoção
como a que realizamos nos fi-
nais do  ano é apenas uma for-
ma de agradecimento", disseo
empresário Olivério.

com gestos de amizade.
Estou muito feliz por
completar esse aniversário
no comando administrativo

da cidade. Meu presente
para vocês é trabalhar mais
e mais pela população”,
disse o prefeito.

Jornal

A cineasta Sophia Mídian
ganhou o DOC TV em 2009

abdias alves
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Candeias e região ganham Base
Especializada da Polícia Militar

Em uma solenidade
bastante concorrida, que
contou com a presença do
comandante geral da
Polícia Militar, Coronel
Alfredo Braga de Castro;
do deputado estadual
Sargento Isidório; do
prefeito Sargento
Francisco; do presidente
da Câmara Municipal de
Candeias, vereador
Roberto Melo; do diretor
de relações institucionais
da Unigel, Roberto
Fiamenghi; do secretário
da Indústria e Comércio
de Candeias, Antônio
Jorge Santana, que é
coronel reformado da
Polícia Militar; do
superintendente da COFIC
(Comitê de Fomento
Industrial de Camaçari,
Mauro Pereira; do prefeito
de São Sebastião do Passé,
Janser Mesquita; do vice-
prefeito e do Secretário de
Governo de Madre de
Deus, Jefferson Andrade e
Dr. Montal,
respectivamente;  do
comandante da 10ª CIPM,
de Candeias, Major
Moisés; do empresário
Walfrido Melo Teixeira,
além de vários oficiais da
PM e outras autoridades
civis e militares, foi
entregue à população de
Candeias e região, no
último dia 31 de janeiro, a
primeira base operacional
destacada da Companhia
Independente de
Policiamento
Especializado/Polo
Industrial (Cipe/PI),
localizada
estrategicamente no
distrito de Caroba, acesso
principal do município.

Por abrigar um pólo
industrial importante,
Candeias passou a contar
com a nova unidade da
PM, que figura como
braço direito de segurança
para as empresas do

parque industrial, e
também para toda a
população. O projeto de
implantação da base teve
participação direta da
Polícia Militar da Bahia, da
Prefeitura de Candeias, e
da iniciativa privada, que
responde pelas empresas e
indústrias situadas na
localidade e no entorno da
região metropolitana. 

Pronunciamentos
Para Roberto

Fiamenghi, diretor da
Unigel, esse foi um
importante passo para
garantir a segurança da
área industrial. “A
integração de esforços da
Prefeitura de Candeias, da
Polícia Militar e das
empresas industriais
lideradas pelo Procia
contribuíram
decisivamente para que
esse projeto se
concretizasse” disse
Fiamenghi, acrescentando
que “ acompanhando a
performance da CIPE no
Pólo de Camaçari, onde os
resultados foram
amplamente satisfatórios,
inibindo as organizações
criminosas que atuavam e
conseguindo reduzir de
forma drástica as
ocorrências criminosas
naquela área,
almejávamos ter essa
Polícia Especializada na
área industrial de
Candeias e neste momento
estamos comemorando a
realização desse objetivo”,
pontuou o diretor da
Unigel.

Para encerrar o seu
discurso, Roberto
Fiamenghi agradeceu
publicamente ao prefeito
Sargento Francisco, ao
secretário da Indústria e
Comércio, Cel. Santana e
ao Major Moisés que
segundo ele, “trabalharam
no dia a dia desse projeto

e levaram o comandante
geral da PM, Cel. Castro e
ao comandante do
Policiamento
Especializado, Cel.
Antônio Ferreira Fontes,
que entenderam a sua
importância para a
manutenção das empresas
existentes e para a atração
de novos investimentos
para a nossa região”,
finalizou dando as boas
vindas ao comandante da
Cipe, Tenente Coronel
Humberto Sturaro Filho e
convidando-o para visitar
as empresas da região.

Palavra do Prefeito
Visivelmente

emocionado o prefeito
Sargento Francisco iniciou
o seu discurso dizendo:
“Antes de falar desse
início de legado que a
gente começa a deixar
para a nossa cidade, não
poderia deixar de
agradecer a Deus por tudo
que tem nos dado a aos
meus companheiros de
batalha, que não fogem da
luta quando o assunto é o
desenvolvimento de
Candeias. Eu posso falar
com propriedade neste
assunto porque, além de
me dedicar às questões de
segurança todos os dias da
minha vida, tenho a honra
de fazer parte do quadro
da Polícia Militar,
chegando em Candeias
como Recruta, em janeiro
de 1984, em 1985 tornei-
me Cabo e, em 1987, com
muito orgulho me formei
Sargento da Polícia
Militar. Tudo isso, antes
de ingressar na vida
pública”, lembrou o
prefeito.

“Agora, como prefeito
eleito pelo voto dessa
cidade, sinto-me na
obrigação de fazer mais
pela Segurança Pública do
Município de Candeias. É

com satisfação
imensurável que tenho a
honra de entregar para
Candeias a Cipe Pólo-
Companhia Independente
de Policiamento
Especializado. Entendo
como uma medida de
extrema importância para
reforçarmos a segurança
da nossa cidade e das
cidades co-irmãs de
Madre de Deus, São
Francisco do Conde e São
Sebastião do Passé, que
serão também assistidas
por esta Base da CIPE, que
neste momento está sendo
inaugurada”, ressaltou
Sargento Francisco.

O prefeito lembrou que
“Segurança é um dever do
Estado, mas a nossa
administração não irá ficar
inerte, delegando a
responsabilidade tão
somente para o governo
do Estado. Por isso,
firmamos parceria com
empresários e com a
Polícia Militar, para
instalarmos uma Base
Operacional da Polícia
Militar aqui neste local
estratégico”, pontuou,
frisando que “Candeias é o
sétimo maior PIB do
Estado e tem um Parque
Industrial consolidado,
além de ter grandes
perspectivas da
implantação de novas
empresas, Dessa forma
teremos uma atenção
especial para o nosso pólo
industrial, que fomenta a
economia do nosso
município”, falou o
prefeito.

Sargento Francisco
disse que, “a Base
Operacional da Polícia
Militar em Candeias, além
de contar com a
Companhia Independente
de Policiamento

Especializado, vai abrigar
também a área
administrativa dos
pelotões operacionais de
Candeias, espaço para
treinamento e
recrutamento de novos
policiais e prestar todo o
suporte à 10ª. Companhia
que já atua na região. Por
motivos estratégicos, a
base foi instalada na
Caroba, bairro que é a
porta de entrada de
Candeias e de outras
cidades da Região
Metropolitana”, explicou.

O prefeito encerrou o
seu pronunciamento
dizendo que “esse foi mais
um compromisso
assumido com o povo e
que já estamos realizando.
Para a realização desse
empreendimento,
buscamos o apoio do
comando da Polícia
Militar, porque
entendemos o quanto são
importantes medidas
como essas, para coibir a
violência em nossa cidade.
Em breve Candeias
contará com um moderno
sistema de vídeo
monitoramento, com
câmeras de segurança nas
principais  ruas e avenidas
da cidade, assim como nas
escolas. Implantaremos a
Guarda Municipal, para
que os cidadãos se sintam
mais protegidos e o
município possa proteger
seus prédios públicos  e
suas praças, além do apoio
que será dado à polícia
militar no policiamento
ostensivo no centro
comercial da cidade.
Temos certeza de que
estamos no caminho
certo. Candeias e a Região
Metropolitana só têm a
ganhar com o Cipe Pólo.
Tudo isso, graças à

parceria público/privada
que trará muitos
benefícioas para todos
nós. Estamos apenas
começando, mas com fé e
foco no trabalho, iremos
fazer de Candeias uma
cidade cada vez mais
segura”, concluiu o
prefeito Sargento
Francisco.

O deputado Pastor
Isidório, que também é
Sargento da Reserva da
Polícia Militar também
discursou na inauguração
da Cipe Pólo.

No encerramento da
solenidade, o comandante
geral da Polícia Militar da
Bahia, coronel Alfredo
Castro, em discurso, disse
que o trabalho da polícia
nesta base especializada
será totalmente focado em
garantir o funcionamento
seguro das indústrias de
toda a região, bem como
reforçar o policiamento
para todos os cidadãos de
Candeias. “Esse trabalho
vem dando certo em
Camaçari, e com certeza
terá bons resultados aqui
em Candeias. Iremos
oferecer segurança e
combater a violência. A
corporação que
trabalhará aqui nesta
unidade está treinada e
alinhada para desenvolver
o serviço”, ressaltou o
coronel.

De acordo com o Major
Moisés, comandante da
10ª. CIPM, a partir de
agosto, o espaço da base
da Cipe Pólo, em Candeias
também abrigará a base
operacional da PM de
Candeias e servirá como
local de treinamento e
recrutamento de novos
policiais do Estado.

O prefeito Sargento Francisco falou sobre a importância da Cipe/Polo

Hasteamento das Bandeiras de Candeias, da Bahia e do Brasil

Nossos Convênios: AGF SAÚDE - AMIL - CAMED SAÚDE
- CAPE SAÚDE - CASSI - CORREIOS - GOLDEN CROSS  -
HAP VIDA - MEDIAL SAÚDE  - NORCLÍNICAS - PLAMED
SAÚDE - PLANSERV - PETROBRAS - PORTO SEGURO -

PROMÉDICA - SAÚDE BRADESCO - SUL AMÉRICA -
TEMPO SAÚDE - UNIMED SALVADOR

Exames que realizamos: Teste do Pezinho, Exame de DNA, Glicemia,
Colesterol Total e Frações, Triglicerídeos, Ácido Úrico, Uréia, Creatinina,
TGO, TGP, GGT, Bilirrubinas, Proteínas Totais e Frações, Cálcio, Fósforo,
Amilase Sérica, Fosfatase  Alcalina, LDH, CPK, CKMB, Magnésio, Ferro

Sérico, Cloro, Frutosamina e outros, consulte-nos!
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Ótica

Brasil
A pioneira da cidade

Rua 22 de Fevereiro
Centro-Candeias-Ba.
Fone: (71) 3601-2110

Óculos com garantia
e assistência técinica
"Grátis" até trocar
de óculos

Aceitamos todos os
cartões de crédito,
facilitando o
pagamento sem juros e
com descontos especiais
à vista. Visiti-nos!

 FOTOS: abdias alves



CidadeFevereiro de 2013 - Página 6 O Candeeiro

Foi realizada, no último dia
28 de janeiro, a aula
inaugural do Programa
Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec). A partir desse
programa, a população de
Candeias, poderá contar
com cursos de educação
profissional e tecnológica.

O Programa criado pelo
Governo Federal, através
do Ministério do
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS)
com apoio do município
tem como objetivo ampliar
a oferta de cursos de
educação profissional e
tecnológica.

 Para Candeias foram
disponibilizados dois
cursos: Agente de
Observação de Segurança
na Indústria e Operador de
Processos Químicos
Industriais, que serão
ministrados pelo SENAI. O
curso terá dois turnos,
matutino e vespertino com
quarenta vagas cada turno.
Para o curso de Agente de
Observação de Segurança
na Indústria os alunos
devem ter ensino
fundamental completo, e
para o curso de Operador de
Processos Químicos
Industriais, os alunos

devem ter o ensino médio
completo.

O Pronatec faz parte do
Programa Brasil Sem
Miséria e contempla os
beneficiários do Programa
Bolsa Família.  Além de
todo o material didático,
será transferido para os
alunos um valor
correspondente ao
transporte e alimentação.  

Objetivos:
-  expandir, interiorizar

e democratizar a oferta de
cursos de educação
profissional técnica de
nível médio e de cursos de
formação inicial e
continuada ou qualificação
profissional presencial e a
distância;

- construir, reformar e
ampliar as escolas que
ofertam educação
profissional e tecnológica
nas redes estaduais;

- aumentar as
o p o r t u n i d a d e s
educacionais aos
trabalhadores por meio de
cursos de formação inicial
e continuada ou
qualificação profissional;

- aumentar a quantidade
de recursos pedagógicos
para apoiar a oferta de
educação profissional e
tecnológica;

- melhorar a qualidade
do ensino médio.

Ascom / Prefeitura Municipal
de Candeiass

Líder comunitária cobra
melhoria para Pasto de Fora
A presidente da Associação
Beneficente Comunitária de
Pasto de Fora, Maria Nilza
Santana encaminhou
correspondência à redação
de O Candeeiro, onde
denuncia uma série de
problemas enfrentados
pela comunidade local.
Segundo a líder
comunitária os moradores
de Pasto de Fora estão
enfrentando vários
problemas de saúde
causados pelo
armazenamento de
produtos químicos como
Escória de Titânio e Kliquer,
que é feito pela empresa
Intermarítima, localizada
nos arredores do povoado.

De acordo com a
denúncia da D. Nilza, os
moradores da localidade,
principalmente as crianças,
estão tendo vários
problemas respiratórios,
com garganta inflamada,
olhos irritados, rinite, febre
e muita dor de cabeça,
provocados pela intensa
poeira que cobre as ruas do
lugar, causando muito
desconforto nas pessoas.

Apesar dos graves
problemas, diz D. Nilza, a
comunidade de Pasto de
Fora está comemorando a
realização do
recapeamento asfáltico na
via que dá acesso ao
povoado, nas imediações
da Fertipar. A obra foi
executada graças a uma
série de solicitações feitas

pela Associação ao diretor
do Derba, Emerson Leal,
que, sensível ao problema,
autorizou a sua execução,
acabando com os
transtornos enfrentados
pelos moradores, que no
ano passado ficaram sem o
ônibus escolar no ponto do
transporte alternativo, em
virtude das péssimas
condições da estrada.

D. Nilza acrescenta que
a próxima luta dos
moradores é conseguir
junto à Fertipar e à
Intermarítima um local
adequado para o
estacionamento das
carretas  que pegam
produtos nas duas
empresas, causando
muitos transtornos para os
moradores.

A presidente da
Associação de Pasto de
Fora encerra o seu e-mail
dizendo que “espero que
com essa nova
administração o Prefeito
Sargento Francisco  venha
a olhar para a nossa
Comunidade, sei que o
mesmo tem bastante
competência  para fazer um
bom trabalho na nossa
Cidade e nossos Distritos”,
concluiu a líder
comunitária, Nilza Santana,
que mandou, também, uma
relação com os nomes de
várias pessoas que
colaboraram com o Natal
das crianças de Pasto de
Fora.

Everton Paim quer ser
prefeito de Simões Filho

Vereador Everton Paim

Reeleito para o segundo
mandato consecutivo na
Câmara Municipal de
Simões Filho, com 1.462
votos, o vereador Everton
Paim (PSD) foi o líder do go-
verno de Eduardo Alencar
na gestão anterior e agora,
ocupa a Primeira Secretaria
da Câmara.

Filho de um dos mais tra-
dicionais políticos do muni-
cípio de Simões Filho, o sau-
doso ex-vereador Vivaldo

Paim, que cumpriu quatro
mandatos na Câmara Muni-
cipal onde foi o seu presi-
dente, Everton Paim está
pensando em vôos mais al-
tos na vida pública. Segun-
do conseguimos apurar nos
meios políticos de Simões
Filho, o jovem Everton, que
acabou de completar 40
anos, está pensando seria-
mente em concorrer à Pre-
feitura nas eleições de
2.016.

Consultado sobre o as-
sunto, o vereador foi cate-
górico: "qual o político que
não deseja administrar a sua
cidade? Claro que eu penso
em ser, um dia, o prefeito de
Simões Filho. Agora, políti-
ca é muito dinâmica, acaba-
mos de ganhar uma eleição,
e está muito cedo para falar
em sucessão. No entanto, se
essa for a vontade do povo
de Simões Filho estarei à
disposição do meu partido,
o PSD, para ser candidato a
prefeito", cravou Everton.

DIVULGAÇÃO

Saulo deixa  a gência do
Banco do Brasil de Candeias
Considerado um funcioná-
rio exemplar pelos colegas
e um dos mais simpáticos e
prestativos pelos clientes da
agência do Banco do Brasil
de Candeias, o gerente ad-
ministrativo do BB, Saulo
Emanuel, acaba de deixar
Candeias para assumir a

agência do Banco do Brasil
do vizinho município de
Santo Amaro, onde tomou
posse no último dia 22 de
janeiro, como gerente geral.

Uma pena para a agência
de Candeias, que perde um
grande funcionário. Bom
para Saulo. Ele merece!

Celular
Os clientes correntistas e não correntistas dos bancos em
Candeias não respeitam a lei 802/12 que proíbe o uso do telefone
celular no interior das agências bancárias e nos caixas
eletrônicos. Apesar de inúmeros cartazes  alertando sobre a
proibição, é comum  clientes utilizarem o aparelho celular nesses
recintos. Os bancos que não divulgarem a lei e não colocarem
cartazes  poderão ser multados em  R$ 2.500,00 e  até R$ 5.000,00
na reincindência.  Já os clientes infratores ficam impunes.

Taxa de embarque
A taxa de embarque de passageiros no Terminal Rodoviário de
Candeias custa apenas  R$ 0,10. Valor irrisório e defasado.
Mesmo  com esse preço, existem passageiros  que se opõem ao
pagamento  alegando o estado precário que se encontra o
terminal. De fato muita coisa precisa mudar, principalmente  na
questão da limpeza e do comércio informal na frente do terminal.
Na cidade vizinha de Camaçari o valor deste serviço é de R$ 0,50
e em Salvador  cerca de R$ 1,00. Lá ninguém se opõe ao
pagamento da taxa

Cara Feia
Tentar vender espaço publicitário para a página de classificados
do Jornal o Candeeiro é motivo de cara feia por parte de alguns
comerciantes de Candeias. Quem não faz propaganda  não
vende. Investir em publicidade é custo fixo de uma empresa com
retorno garantido. É através da propaganda que se atrai e fideliza
clientes. Em momentos de crise e de  baixa nas vendas, anunciar
é a melhor saída. Promoção, preço, qualidade dos produtos e
bom atendimento são  requisitos necessários para alavancar o
faturamento. Procurem o departamento comercial de O Candeeiro.

Gestão de Pessoas I
Com a globalização e a modernização do planeta, as grandes e
médias empresas estão investindo em Gestão de Pessoas:
Valorização, motivação, sucesso, competência, reconhecimento e
salários  compatíveis com a qualificação profissional são alguns
pontos  abordados nesse segmento.  O sucesso de uma
organização, seja pública ou privada, depende essencialmente
das pessoas.

Gestão de Pessoas II
A prefeitura de Candeias deveria  implantar um departamento de
Gestão de Pessoas para instruir e qualificar seus servidores.
Muitos ingressam no setor público sem conhecimento básico de
administração pública. São servidores que não sabem servir,
recepcionistas que não sabem recepcionar e assessores que não
sabem assessorar.  É necessário a implatação de uma escola para
treinamento e desenvolvimento para servidores, reformulação do
estatuto do servidor, implantação da corregedoria municipal,
criação de um plano de cargos e salários, aplicação da avaliação
de desempenho, entre outras medidas.

Gestão de Pessoas III
A implantação do departamento de gestão de Pessoas no setor
público  é um dos pontos do Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado, que institui a Administração Pública
Gerencial no Brasil.  Esse modo de gestão inclui a reformulação e
criação de leis, punição aos servidores  que não atendam aos
interesses do governo, demissão de servidores com desvio de
conduta e o fortalecimento do Estado com a qualificação dos
bons servidores.

Defasagem
Os cargos comissionados da prefeitura municipal de Candeias
estão sem reajuste desde 1995 (com exceção do CC-1). Há 18
anos os salários dos cargos de confiança do prefeito não
mudaram.  A Lei 401/95, anexo V, fixou os seguintes  vencimentos:
Para CC-2 o subsidio é de R$ 2.000,00; para CC-3,  R$ 900,00; para
CC- 4, R$ 500,00 e CC – 5, R$ 300,00. Para solucionar o problema
vem-se incorporando ao salário a RTI – Remuneração por Tempo
Integral.

Mudança
Em breve as Secretarias da Indústria e Comércio; Secretaria de
Planejamento; Secretaria de Habitação; Secretaria do Meio
Ambiente e Secretaria de Emprego e Renda, atualmente
funcionando no Complexo Administrativo do Santo Antônio,
ganharão novo endereço.  Esses órgãos serão transferidos para
o 1º  andar do Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana. A
mudança deverá acontecer  assim que as obras de ampliação
sejam concluídas. Com a medida, a prefeitura deverá economizar
R$ 144.000.00/ano com despesa de aluguel.

Reeleição
Para alguns juristas, presidentes de Câmaras de Vereadores que
assumiram o cargo de prefeito para concluir mandato de quem foi
cassado, não foram eleitos, portanto teriam direito à reeleição. Eles
tomaram posse por determinação judicial. Isso implica dizer que se
alguém interessado entrar na justiça e a decisão for favorável, pode
beneficiar vários prefeitos pelo Brasil afora, inclusive Sargento
Francisco, que poderia concorrer a um novo mandato em 2016.
Já em Madre de Deus, a prefeita Carmem Gandarella não poderá
concorrer ao pleito de 2016. A chefe do executivo foi eleita em 2012
para um mandato tampão e reeleita no mesmo ano.

Alianças
O prefeito Francisco Conceição tem demostrado ter jogo de
cintura politica e conseguiu o apoio de grupos oposicionistas à
sua eleição em 2012. Vereadores do grupo político da ex-prefeita
Tonha Magalhães e do grupo político do candidato a prefeito
Carlos Martins já estão na base de sustentação política do
prefeito. Para analistas políticos da cidade, essa aliança pode
durar até 2014, quando haverá eleições para governador,
deputados estaduais, deputados federais e presidente. Tudo
depende do governador Jacques Wagner fazer sucessor e a
Presidente Dilma se reeleger.

Quality Vitta
Com a aquisição de novos equipamentos e a reformulação do seu
layout, a academia Qualitty Vitta  se consagra como uma das
melhores opções para a prática de exercícios físicos em Candeias.
Musculação, natação, hidroginástica, hidroterapia e balé são
algumas das modalidades oferecidas. Com profissionais
qualificados e acompanhamento diário de exercícios dos alunos,
a academia busca a excelência em atividade física.

CDL, 28 ANOS
AJUDANDO O
COMÉRCIO DE
CANDEIAS A
CRESCER

O carro do Natal de Luz  saiu
para o bairro Nova Candeias

Milhares de pessoas
participaram de mais uma
campanha Natal de Luz
Candeias, promovida pela
Câmara de Dirigentes
Lojistas, com o apoio do
comércio local,
principalmente da Real
Calçados, Lojas Planeta,
Teleblocos e Impacto
Calçados & Confecções,
que foram os principais
patrocinadores do evento,

além de mais 129 lojas que
participaram da
promoção.

A grande beneficiada
do Natal de Luz Candeias
foi a dona de casa
Bernadete dos Santos
Ferreira, moradora da rua
Espírito Santo, no bairro
da Nova Candeias, que
participou da promoção
da CDL e ganhou um

automóvel KA, 0 Km.

ANTENA LIGADA

Rildo Anselmo

              SEDE:
Rua 21 de Abril - Centro
Fone: (71) 3601-1386
Candeias-Bahia

Atleta candeense

acumula títulos

A prática das artes marciais
traz mais um título para
Candeias. Desta vez o atleta
candeense Matheus Júnior,
de apenas 12 anos, foi  eleito
o melhor Karateca  de 2012,
premiação concedida pela
Superintendência do
Desporto do Estado da
Bahia – SUDESB.

O atleta foi graduado
faixa preta aos 12 anos e
tornou-se o esportista mais
jovem do Brasil na
categoria Goju  Ryu e é
discípulo  do Sansey
Everaldo Banzay, um dos
mestres mais conceituados
do País - proprietário da
Academia Banzay, em
Candeias, que é referência
nacional no cenário
marcial.

A dedicação ao karatê
começou cedo para
Matheus. Aos 03 anos de
idade já demonstrava

Matheus é tri Campeão do norte/nordeste

Aula Inaugural marca início
dos novos cursos do Pronatec

habilidades especiais  para
o esporte e se destaca sobre
os demais de sua idade,
sempre contando com o
apoio e incentivo do seu pai,
Sr. Gonçalves.

A Trajetória do atleta já
rendeu vários títulos.
Matheus Júnior é
Tricampeão norte-
nordeste, Tricampeão
Baiano, Tetra Campeão
Brasileiro e Campeão sul-
americano, do torneio
realizado em Foz do Iguaçu
no Estado do Paraná.

Com dedicação
exclusiva ao esporte,
Matheus conta com o
patrocínio exclusivo da
Ótica Brasil, que reconhece
a importância do atleta
para a cidade e que é motivo
de orgulho para os
candeenses.

Por Rildo Silva
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Restaurante O Braseiro A Melhor Comida a
Quilo de Candeias

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

Rua Treze de Maio - Esquina com a Rua Santo Antônio, 1º Andar - Centro - Fone: (71) 3605-0687 - Candeias-Ba.

Rod. BA 522 - Km 01 - Caroba - Caixa Postal 07 - Candeias-Ba.
Fones: (71) 3602-3100 / 3602-1235 / - TelFax: (71) 3602-9210

Georgem Luiz Moreira Silva

                        CRC 15210-BA

Rua Santo Antônio, nº 21 - 1º Andar - Candeias-Ba.
Fones: (71) 3601-2089/8134/ 8134-3565

ABERTURA
DE EMPRESAS

Escrita Contábil,
Fiscal e Pessoal

Devoção e Fé nos festejos em louvor
a Nossa Senhora das Candeias

RELIGIOSIDADE  Milhares de pessoas participaram da festa em honra a Nossa Senhora das Candeias, padroeira da cidade

Milhares de devotos de
Nossa Senhora das Candeias
participaram no último dia
3 de fevereiro da procissão
em louvor à Padroeira da
cidade, marcando o
encerramento dos festejos
em homenagem à Santa,
que é venerada por ter feito
o milagre de curar uma
menina cega, que banhou
os olhos com a água que
brota de uma gruta
localizada ao lado da Igreja.

Os festejos em
homenagem a Nossa

Senhora das Candeias
tiveram início no dia 24 de
janeiro, com a primeira
novena celebrada em
louvor à Santa padroeira,
pelo Frei Cristiano Freitas,
com a participação do Frei
Stannislaw Ocetek, que foi
paróco de Candeias
durante 14 anos.

A PARÓQUIA
Fundada em 1894, por

Dom Jerônimo Tomé da
Silva, a Paróquia Nossa
Senhora das Candeias fazia

parte da Arquidiocese
Primacial do Brasil. Hoje, a
Paróquia pertence à
Diocese São Tomaz de
Cantuária, de Camaçari.

A história da cidade de
Candeias é ligada à
religiosidade dos católicos
pelos registros de curas de
pessoas cegas, atribuídas à
sua padroeira.

ROMARIAS
As romarias em

Candeias tiveram início na
segunda metade do século

XVIII, quando correu pelos
sertões a notícia de que uma
cega teria enxergado em
Candeias através de um
milagre que teria ocorrido
depois desta banhar-se na
água da Fonte dos Milagres.
Até a década de 1940 Nossa
Senhora das Candeias foi a
segunda maior devoção dos
católicos da Bahia, sendo
ultrapassada apenas pela
devoção ao Senhor do
Bonfim.

Infelizmente essa
tradição vem diminuindo
gradativamente nos
últimos anos. Mesmo
assim, Candeias ainda
recebe centenas de
romeiros durante os
festejos em homenagem à
sua padroeira. É preciso
que o poder público
empreenda algumas
medidas para recuperar o
chamado “turismo
religioso”, que em Candeias
já foi uma importante fonte
de renda.

PROCISSÃO
O ponto alto da festa

religiosa é, sem dúvida, a
realização de uma
gigantesca procissão, que
acontece na tarde do dia 3
de fevereiro, e percorre as
principais ruas do centro da
cidade. Neste ano, milhares

O Novenário de Nossa Senhora das Candeias reúne centenas de fiés

Nossa Senhora das
Candeias é uma das
Santas mais veneradas
pelos católicos do
Estado da Bahia

FOTOS: ABDIAS ALVES

de fiéis de Candeias, dos
municípios da região e de
outras cidades do Estado,
participaram da celebração
que foi presidida pelo Frei
Cristiano Freitas, pároco
do município.

Nas diversas ruas por
onde a procissão passava,
os católicos que não
seguiam o cortejo
ornamentaram as suas
casas com faixas, bandeiras
e imagens de Santos, para
saudar Nossa Senhora das
Candeias. Os milhares de
devotos que participavam
da procissão retribuíam a
homenagem acenando com
seus lenços brancos. As
pessoas se emocionavam
com as belas músicas e
orações cantadas durante o
percurso, numa clara
demonstração de muita
devoção e fé na Padroeira
de Candeias.

A festa de Nossa Senhora
das Candeias é uma das
principais manifestações
religiosas da Igreja Católica
na Bahia. A cidade ficou
famosa por receber
milhares de romeiros que
vinham dos diversos
rincões do Estado e até de
outras cidades do Brasil,
para banhar os olhos nas
águas de uma gruta que
existe ao lado da Igreja

Matriz, tendo se
transformado nas décadas
de 1960, 1970 e 1980, num
dos maiores pontos de
peregrinação. Infelizmente
esse turismo religioso
entrou em decadência e,
apesar de ainda receber
muitos romeiros, a festa já
não atrai tanta gente de
fora.

Cabe, agora, ao poder
público dotar a cidade de
infraestrutura necessária,
para que Candeias volte a
ser um importante polo do
turismo religioso do Estado
da Bahia.

LBV inicia atividades de
2013 em todo o Brasil

Projovem Adolescente abre
inscrições para 2013 em Candeias

A Secretaria de
Desenvolvimento e
Assistência Social de
Candeias informa que já
estão abertas as inscrições
para o Projovem
Adolescente de 2013. Os
jovens entre 15 e 17 anos,
beneficiados pelo programa
Bolsa Família, interessados
em participar do programa,
devem procurar a sede do
CRAS I, situado na 2ª
Travessa Itajubara, nº 3,
bairro São Francisco; o
CRAS III, situado na Rua 14
de Agosto, nº 360, distrito
de Caroba, ou a sede da
própria Secretaria, na Rua
2 de Fevereiro. A secretária
de Desenvolvimento e

A Legião da Boa Vontade (LBV)
deu início às atividades deste
ano, na educação e nas
campanhas e programas
socioeducacionais, após breve
recesso por conta das
festividades de fim de ano. As
77 unidades de atendimento da
Instituição (69 centros
comunitários de assistência
social, cinco escolas e três lares)
retomam o apoio a famílias de
baixa renda e a pessoas que
vivem em situação de
vulnerabilidade social e/ou
pessoal.
Há mais de 63 anos, a LBV
oferece atendimento de
qualidade a quem mais precisa.
Esse trabalho humanitário
beneficia diariamente milhares
de crianças, adolescentes,
jovens e adultos, com ações
específicas para cada grupo de
atendidos, incluindo gestantes
e idosos. Assim, a Instituição
contribui para a melhoria das
condições de vida da família.
Entre os seus programas de
maior alcance social, destacam-
se: Cidadão-Bebê , LBV —
Criança: Futuro no Presente!,
Espaço de Convivência e
Inclusão e Capacitação
Produtiva.

A ação solidária segue com
campanhas de mobilização
social e emergenciais. A

Campanha Criança Nota 10 —
Sem Educação não há Futuro!,
da LBV, por exemplo, entregará
neste início de ano 13.800 kits
de material escolar e pedagógico
a estudantes — o que
representa um incentivo para o
aluno nos estudos e, ao mesmo
tempo, uma importante ajuda
para os pais que não têm
recursos para adquirir o material.

Em 2012 a Legião da Boa
Vontade comemorou a realização
de mais uma edição bem-
sucedida da Campanha Natal
Permanente da LBV — Jesus, o
Pão Nosso de cada dia!. Foram
entregues mais de 900 mil quilos
de alimentos, em forma de
cestas, a famílias de 80 cidades.
Neste ano, a entrega de cestas
continuará beneficiando as
famílias cadastradas nos
programas socioassistenciais
da Instituição.

A Legião da Boa Vontade
conta com sua ajuda. Doe agora:
www.lbv.org/crianca. Na capital
baiana, o Centro Comunitário de
Assistência Social da
Instituição está localizado na Av.
Porto dos Mastros, 19, Ribeira.
Para outras informações, ligue:
(71) 3312-0555. A LBV também
está no Twitter (@lbvbrasil) e no
Facebook (lbvbrasil).

Ascom / LBV

Assistência Social,
Janemarcia Nunes, avisa
que, para se inscrever, o
jovem deve apresentar o
cartão do Bolsa Família, RG
ou CPF do responsável ,
além da documentação
pessoal do interessado.
Projovem Adolescente

O Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
para Adolescentes e Jovens
de 15 a 17 anos (Projovem
Adolescente) tem por foco
o fortalecimento da
convivência familiar e
comunitária, o retorno dos
adolescentes à escola e sua
permanência no sistema de
ensino. Isso é feito por meio
do desenvolvimento de
atividades que estimulem a
convivência social, a
participação cidadã e uma
formação geral para o
mundo do trabalho.

O público-alvo
constitui-se, em sua
maioria, de jovens cujas
famílias são beneficiárias
do Bolsa Família,
estendendo-se também aos
jovens em situação de risco
pessoal e social,
encaminhados pelos
serviços de Proteção Social
Especial do Sus ou pelos
órgãos do Sistema de

Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

O Projovem deve
também possibilitar o
desenvolvimento de
habilidades gerais, tais
como a capacidade
comunicativa e a inclusão
digital, de modo a orientar
o jovem para a escolha
profissional consciente,
prevenindo a sua inserção
precoce no mercado de
trabalho.

A metodologia prevê a
abordagem de temas que
perpassam os eixos
e s t r u t u r a n t e s ,
denominados temas
transversais abordando
conteúdos necessários
para compreensão da
realidade e para a
participação social. Por
meio da arte-cultura e
esporte-lazer, visa a
sensibilizar os jovens para
os desafios da realidade
social, cultural, ambiental e
política de seu meio social,
bem como possibilitar o
acesso aos direitos e a
saúde, e ainda, o estímulo a
práticas associativas e as
diferentes formas de
expressão dos interesses,
posicionamentos e visões
de mundo dos jovens no
espaço público.

LBV inicia
campanha em
prol da
Educação

Ascom / PMC

Titular da SEDAS,
Janemarcia Nunes

A Legião da Boa Vontade (LBV)
deu início à edição 2013 de sua
Campanha Criança Nota 10 —
Sem Educação não há Futuro!.
A iniciativa tem por objetivo
levantar recursos para as
escolas e programas da
Instituição voltados a crianças
e adolescentes em idade escolar,
que contribuem diretamente
para a melhora do desempenho
deles no ensino e o
fortalecimento da cidadania.

Os beneficiados são os
estudantes da Legião da Boa
Vontade e crianças e
adolescentes de 6 a 17 anos que
participam dos programas LBV
— Criança: Futuro no Presente!
e Espaço de Convivência
promovidos nos Centros
Comunitários de Assistência
Social da LBV em dezenas de
cidades de todo o Brasil. A
campanha também beneficiará
os alunos da LBV que estudam
no programa Educação de
Jovens e Adultos (São Paulo/SP)
e no Projeto de Apoio a Ex-
alunos, nas cidades de Curitiba/
PR e Taguatinga/DF.

Com essa ação, a LBV
complementa o trabalho
realizado em suas unidades de
atendimento — onde oferece o
apoio necessário para que
crianças e adolescentes possam
efetivar o aprendizado com
qualidade, longe das ruas ou do
isolamento —, bem como ampara
famílias em situação de
vulnerabilidade social, ou seja,
que sofrem em decorrência da
pobreza, da violência, da
discriminação e de outros
problemas.

Ao final da campanha serão
entregues 13.800 kits de material
escolar e pedagógico, para
despertar em crianças e
adolescentes maior interesse
pelos estudos, assim como
ajudar os pais que não têm
recursos para adquirir o material
escolar. Os kits são constituídos
de acordo com a faixa etária dos
estudantes. Entre os diversos
itens, há estojo, lápis preto e de
cor, canetas, apontador,
borrachas, tesoura, tubos de
cola, tinta guache, cadernos,
papel sulfite reciclado, mochila,
régua, dicionário da língua
portuguesa (com a nova
ortografia) e jogo pedagógico.

Site: www.rodocanto.com.br
 E-mail: comercial@rodocanto.com.br
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Rod. BA 522, KM 06 - Caroba - Candeias-Ba.
Fones: (71) 3602-3170 / 3602-3116
E-mail: brunusrentcar@terra.com.br

A SOLUÇÃO EM TRANSPORTES
Locação de ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas
Toda estrutura que Você precisa com
a Pontualidade que Você Merece

*BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
*ÓLEOS LUBRIFICANTES * FARÓIS
*PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

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

REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

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

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
QUALIDADE & PROFISSIONALISMO

Dividimos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master

CURSOS TEÓRICOS PARA A PRIMEIRA HABILITAÇÃO

CURSO PRÁTICO: Carros e Motos com Instrutores credenciados pelo DETRAN

Agora em Candeias: MUDANÇA DE CATEGORIA PARA CLASSE "D"

MATRIZ:CANDEIAS: Largo do Triângulo, 16 - 1º Andar - Fone: 3601-5666
FILIAL: Simões Filho: Praça das Bandeiras, 171 - 1º Andar - Fone: 3298-4400

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

PEÇAS & SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA
Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Mangueiras Hidráulicas - Ar Condicionado - Motores e
Bombas - Trvas Elétricas - Alinhamento e Balanceamento

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

Rua 13 de Maio, nº 20
Fone: (71) 3601-3108
Centro - Candeias - Ba.

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

Aceitamos todos os
Cartões de Crédito

Tudo em Até 10 Vezes
Pelo Nosso Crediário

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

SC TRANSPORTES

Grupo Sílvio Correia
 LOCAÇÃO DE:

Caminhão Munck
Retroescavadeira
Caminhão Tanque
Guindastes e
Pranchas

FACULDADE REGIONAL
DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS
E LETRAS DE CANDEIAS

CURSOS RECONHECIDOS

ADMNISTRAÇÃO
Portaria Ministerial nº 252
DOU de 20/03/2008

PEDAGOGIA
Portaria Ministerial nº 358
DOU de 16/05/2008

CURSO AUTORIZADO

ENFERMAGEM
Portaria Ministerial nº 430
DOU de 16/05/2009

Fone: (71) 3601-9256 - Candeias-Ba.
E-mail: www.iesfac.edu.br

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

COBRIMOS QUALQUER OFERTA

Escritório: BA 522 EM FRENTE AO SAMU

Fones: (71) 3601-2620/6911 - Candeias-Ba.

Rod. BA 522, Km 09 - Fazenda Mamão, em frente ao SAMU - Candeias-Bahia
E-mail:bldeazevedo@hotmail.com - Fone: 3605-2643

LOCAÇÃO DE MUNCK - TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL

Atendemos em toda Região Metropolitana

BL DE AZEVEDO

TRANSPORTES LTDA

Real Calçados faz grande liquidação A Real Calçados da rua Treze
de Maio, promoveu nos
últimos dias de janeiro passado
a maior liquidação de calçados
que o comércio de Candeias já
viu.

Segundo o empresário
Olivério, da Real Calçados, a
grande liquidação serviu para
acabar com todo o estoque do
ano passado e renovar as
vitrines. "Foi também uma
maneira de agradecer a prefe-
rência dos nossos clientes, que
sempre foram fiéis com a
nossa Real Calçados", disse.


