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O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

abdias alves

Francisco diz que  que vai governar
para melhorar a vida das pessoas

POSSE Em clima de festa Sargento Francisco e Bom Jorge são empossados pela Câmara de Vereadores de Candeias

Numa solenidade que
começou com uma Missa
em Ação de Graças,
celebrada pelo Frei
Cristiano, na Igreja Matriz
de Nossa Senhora das
Candeias, às 10:30hs. do
último dia 1º de Janeiro e
terminou com uma Sessão
Especial na Câmara
Municipal, foram
empossados o prefeito
Francisco Silva Conceição,
o Sargento Francisco; o
vice-prefeito Jorge Luiz
Tavares Bordoni, o Bom
Jorge, além dos 17
vereadores eleitos no pleito
do último dia 7 de outubro.

Após a missa, todos os
eleitos se dirigiram à
Câmara Municipal, que
estava com o auditório
totalmente lotado, onde
numa das mais ferrenhas
disputas pela presidência
(como havíamos previsto
na coluna Pimenta na
Política da edição
passada),que só terminou
depois das 18 horas, foi
eleito, em chapa única, o
vereador Roberto Melo
(PRP), que presidirá a Casa
Legislativa no biênio 2013/
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O jornalista
Claudomiro Bispo dos
Santos, fundador e editor
da Folha do Reconcavo, de
Candeias, morreu na noite
de 27/12/2012, por volta
das 20 hs, no pedágio da
rodovia Salvador /Feira,
proximidades de Simões
Filho.

Muito querido por
todos que tiveram o
privilégio de conhecê-lo e
conviver com ele,  foi um
jornalista super dedicado,
um amigo de verdade, e
seu gosto pelo política
dava o tom de seu
trabalho. 

Observador atento dos
movimentos políticos de
Candeias, Madre de Deus,
São Francisco e São
Sebastião, entre outros
municípios do Recôncavo,
tinha sempre uma opinião
bem fundamentada sobre
os acontecimentos, onde
não faltava o bom humor.

Claudomiro fundou o
Jornal Folha do
Recôncavo nos anos 70 e
sem dúvida foi um dos
primeiros jornalistas do
interior baiano a
informatizar sua redação e
ter seu jornal on-line, do
qual tinha muito orgulho
do imenso número de
acessos no país e exterior.

Atualizado no dia 28,
dedezembro, o Folha on
line  trouxe um artigo do
próprio Claudomiro, onde
volta a comentar um
problema que o
acompanhou por anos na
sua vida de empresário da

comunicação:  o eterno
atraso e/ou calote pela
Câmara e Prefeitura
de Candeias a divulgação
institucional que fazia em
suas páginas.  

Mas vamos lembrar do
Claudomiro alegre,
jornalista nato e convicto,
do Negão que fazia a
alegria de todos com suas
estórias sobre fatos e
autoridades do Recôncavo
nos últimos 50 anos.
Tínhamos até o projeto de
fazer um livro, registrando
do seu modo bem
humorado um pouco da
história de Candeias,  para
que as novas gerações
pudessem conhecer e amar
seu município, pois
Claudomiro nasceu em
Coração de Maria, se não
me engano, mas era
Candeense de fato, de
coração e até de título de
cidadão.  Não deu tempo!

Foi um grande
jornalista dentro do seu
tempo e contexto, um
grande amigo, um
inovador - não  só
adotando  a tecnologia na
Folha, mas também no seu
escritório de
Contabilidade, dado que
foi contador de mão cheia,
profissão que legou
aos filhos Claudinho, Rita,
 Ninha, aos sobrinhos,
irmãos e funcionárias (os). 

Com Claudomiro vai
muito do charme, do
folclore, da graça e
também das dificuldades
do jornalismo baiano.

  Morre Claudomiro
Por Regina Testa

Em seu disurso de posse, o prefeito Sargento Francisco prometeu transformar Candeias numa cidade melhor para se viver

O Natal de Luz de Candeias animou a Praça

Papai Noel recebe a chave da cidade das mãos do
prefeito Sargento Francisco e Roberto Bispo

Centenas de pessoas passa-
ram pela praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes,
nos últimos dias, para visi-
tar a ormentação natalina,
feita pela Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Candeias
(CDL), com o apoio da Pre-
feitura Municipal.

No último dia 22 de de-
zembro, o prefeito Sargen-
to Francisco foi convidado

pelo presidente da CDL,
Roberto Bispo Conceição,
para entregar a chave da ci-
dade ao Papai Noel, vivido
pelo funcionário da Prefei-
tura Ademir, que cultivou
uma longa barba nos últi-
mos meses para viver esse
momento mágico.

A criançada que foi à
praça se encantou com a
performance do Papai Noel.

abdias alves

Roberto Melo é o novo
presidente da Câmara
Municipal de Candeias

  Novos Secretários

Numa reunião realizada no último dia 3 de
janeiro, o prefeito Sargento Francisco convocou
o seu Secretariado para anunciar mudanças em
algumas Secretarias. Apesar de tímida, a mine
reforma trocou quatro Secretários.        Página 7

Presidente Roberto Melo

Numa eleição surpreenden-
te, marcada por muitas ar-
ticulações políticas e que só
foi  concluída no início da
noite do último dia 1º de ja-
neiro, o vereador de primei-
ro mandato, José Roberto
Góis Melo, elegeu-se presi-
dente da Câmara Municipal
de Candeias, numa chapa
única, que ainda tem na
Mesa Diretora, os vereado-
res Valdir Cruz,1º Secretá-
rio; Alcione Borges, vice-
presidente e Fernando
Calmon, 2º Secretário.

Regina Testa é jornalista


