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O trecho, de oito quilômentros, liga as BAs 522 e 523, aproximando os municípios de São Francisco do Conde e
São Sebastião do Passé, além de tirar o tráfego pesado do centro de Candeias, evitando engarrafamentosPág, 3

Vereador Arnaldo Araujo

Secretário de Projetos
Especiais e Habitação,
Ruy Barbosa

Sessão Especial
na Câmara
comemora o dia
Internacional
da Mulher

A vereadora Lucimeire
Magalhães presidiu a
sessão especial que co-
memorou o Dia Interna-
cional da Mulher
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Valdir Cruz
reivindica a
requalificação
da lagoa do
distrito
Madeira

Vereador Valdir Cruz

O vereador Valdir Cruz enca-
minhou ao  prefeito Dr. Pita-
goras uma solicitação para
que seja feito a requalificação
da outrora bela lagoa, locali-
zada no distrito de Fazenda
Madeira.

Pensou em Calçados,

Visite a Impacto

Aceitamos todos os

Cartões de Crédito

Tudo em até 10 vezes

Pelo nosso Crediário

AS MELHORES MARCAS PELOS MENORES PREÇOS
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Inaugurado
o primeiro
trecho do
Anel Viário
de Candeias
Como diz o ditado popular,
“antes tarde do que nunca”.
Assim, depois de mais de dez
anos de cobrança por parte
dos motoristas e moradores
de Candeias e uma série de
matérias do nosso O Candeei-
ro, cobrando a realização da
obra, finalmente, agora, o go-
verno do Estado em parceria
com a Petrobras inaugurou o
primeiro trecho do anel viário
de Candeias, que liga as BAs

522 e 523, entre os municípi-
os de São Francisco do Conde
e São Sebastião do Passé.

A obra, onde foram in-
vestidos R$ 24 milhões, foi
executada com recursos do
Governo da Bahia e da Petro-
bras, que financiou 70% dos
custos. Outros R$ 5 milhões
deverão ser investidos em dois
outros trechos, a serem cons-
truídos nos próximos meses.

Arnaldo Araujo assume
a liderança do Governo

Com o cacife de quem foi o
vereador mais votado nas úl-
timas eleições em Candeias,
quando obteve 1.229 votos, o

estreante na Câmara Munici-
pal, Arnaldo Araújo (PSDB),
mais conhecido como Arnal-
do do Ponto Econômico, foi o
escolhido pelo prefeito Pitágo-
ras Ibiapina e pela bancada da
situação para ser o líder do
Governo na Câmara de Vere-
adores.

Apesar de estar cumprin-
do apenas o primeiro manda-
to no Legislativo de Candeias,
o vereador Arnaldo Araújo re-
úne todas as condições para
exercer a função de líder do
prefeito Pitágoras Ibiapina.

O secretário de Projetos Estra-
tégicos e Habitação, Ruy Bar-
bosa, apresentou, durante a
Jornada Pedagógica 2017,
propostas de sua secretaria
que visam o acolhimento des-
ses profissionais.

Segundo o secretário, 500
unidades de habitação do pro-
grama Minha Casa Minha
Vida serão destinadas, exclu-
sivamente, aos funcionários
públicos com renda salarial
que variam entre dois e qua-
tro mil reais.

A Câmara Municipal de Can-
deias realizou uma sessão es-
pecial na manhã do último dia
14 proposta pela vereadora
Lucimeire Magalhães, para
lembrar o Dia Internacional
da Mulher, que é comemora-
do em todo o mundo, no dia 8
de março.

A sessão em homenagem
ao Dia Internacional da Mu-
lher foi conduzida pela verea-

Vereador Silvio Correia
quer obras para a Pindoba

O vereador Sílvio Correia (PV),
que foi o mais votado no dis-
trito da Pindoba, acaba de
aprovar na Câmara Municipal,
por unanimidade, a indicação
para que a Prefeitura construa
naquela localidade, uma qua-
dra de esportes, um posto
mádico, além da recuperação
total da estrada que corta o
povoado.

De acordo com o veerador,
os seus pares foram sensíveis
à reivindicação por entende-
rem da necessidades das
obras. “Agora, só falta o pre-
feito D. Pitagoras se sensibili-
zar com o nosso pleito e auto-

rizar as Secretarias competen-
tes a realizarem os serviços. A
nossa obrigação é cobrar do
prefeito e é isso que estamos
fazendo” pontuou o vereador
Silvio Correia.

Vereador Silvio Correia

Instituto do
Conhecimento
da Bahia
lança cursos
técnicos
Com o objetivo de qualificar os
profissionais da região, que
pretendem atuar nos setores
de comunicação e saúde, o Ins-
tituto do Conhecimento da
Bahia (ICB) está lançando em
Candeias, os cursos técnicos de
Enfermagem e Rádio e TV, que
possui uma grande procura no
mercado de trabalho.

De acordo com o professor
Osvaldo de Miranda Filho, di-
retor do ICB, as aulas serão
ministradas aos sábados no
campus da Faculdade Regio-
nal de Filosofia e Letras de
Candeias, (FAC), por professo-
res altamente qualificados e
terão duração de 18 meses.

Durante o curso, os alunos
terão estágio garantido e ao
seu final poderão adquirir o
Registro Profissional (DRT).
“Queremos formar profissio-
nais capacitados para atender
a demanda do mercado”, acen-
tua Miranda Filho.

dora Lucimeire Magalhães,
que dividiu a bancada com as
vereadoras Rosana de Bobó e
Rita Loira, aniversariante do
dia.

Prefeito e Secretário de SFC tiveram
audiência no Ministério da Educação

O prefeito Evandro Almeida e Secretário  Marivaldo
Amaral foram recebidos pelo ministro Mendonça Filho

Novos professores de SFC
poderão financiar a casa própria
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No dia 23 de março, o secre-
tário Marivaldo do Amaral
esteve acompanhando o Pre-
feito Evandro Almeida, jun-
tamente com a secretária de
saúde do município, bem
como a Profa Dra Mirian
Reis (UNILAB), em uma reu-
nião com o ministro da edu-
cação Mendonça Filho e o se-
cretário nacional de educa-
ção superior Paulo Barone,
tratando da implantação do
curso de medicina em São
Francisco do Conde, bem
como buscando caminhos
para fortalecer a Universida-
de na cidade.

Leia ainda
Nesta edição

A coluna Pimenta
na Política, de
José Eduardo e
os artigos do
psicólogo
Vladimir
Nascimento e do
jornalista José de
Paiva Netto
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Política

Descaso na educação brasileira

Em louvor à Paz
JOSÉ DE PAIVA NETTO

Bloco dos três
Os analistas políticos de plantão, principalmente aqueles que acompa-
nham a movimentação na Câmara de Vereadores, dizem que a criação
do “bloco dos três” efetivado na semana passada, composto pelos verea-
dores Gil Soares, Rosana de Bobó e Lucimeire Magalhães, nada mais é
do que estabelecer uma independência na Câmara para votarem no que
quiserem.

O fato é que, na sessão do último dia 16, os vereadores Gil Soares,
Rosana de Bobó e Lucimeire Magalhães, que se elegeram no grupo da
candidata derrotada Tonha Magalhães, anunciaram a criação do bloco,
alegando que seriam independentes e que apoiariam os projetos apre-
sentados pelo governo, se os mesmos fossem de interesse da população,
portanto, não fariam oposição simplesmente por fazer.

Se o objetivo dos nobres vereadores for mesmo apoiar os projetos
de interesse do município, sem usufruir das benesses do governo, a ati-
tude é mais que louvável, mesmo porque os vereadores são eleitos para
defender os interesses da população, além, é claro, de fiscalizar o Execu-
tivo.
Vamos aguardar o posicionamento dos vereadores, para fazermos as
nossas avaliações.

Em Brasília e São Paulo
O prefeito Pitagoras Ibiapina fez a sua primeira viagem interestadual
desde que assumiu o governo em 1º de Janeiro. O chefe do Executivo
candeense seguiu para São Paulo no último dia 15, onde, segundo sua
assessoria, participou nos dias 16 e 17, no Centro de Liderança Pública –
CLP, do curso “Liderança nos 100 primeiros dias de Governo”.

Ainda de acordo com a assessoria da prefeitura, Dr. Pitagoras foi
à Brasília, no dia 20, encontrar-se com o ministro baiano Antonio Im-
bassay, da Secretaria da Presidência da República, onde apresentou plei-
tos relativos à liberação de recursos de obras que estão atrasadas, além
de pedir a liberação de emendas dos deputados que representam Can-
deias. O Prefeito também apresentou ao ministro um projeto na área do
turismo religioso.

Mudança na Lei Orgânica
O vereador Diego Maia (PR), que está cumprindo o seu primeiro man-
dato na Câmara Municipal, apresentou um projeto para alterar a Lei
Orgânica do Município, mudando o dia da eleição da Mesa Diretora da
Casa, quando a mesma acontecer no dia da posse dos eleitos, quer dizer,
no primeiro biênio legislativo.

Na sua justificativa, Diego Maia alega que fatos desagradáveis têm
acontecido nas ultimas eleições para a presidência da Mesa Diretora,
como os ocorridos no último dia 1º de Janeiro, quando alguns vereado-
res só faltaram trocar tapas no plenário.

“O dia da posse dos eleitos acontece numa sessão especial, onde
vários convidados se fazem presente, devendo ser um dia de festa e não
de agressões”, diz o vereador Diego Maia.

Comprovante de Rendimento
A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - SEGAD, de São Fran-
cisco do Conde, através do Departamento de Recursos Humanos, já dis-
ponibilizou na página da Prefeitura na internet, o Comprovante de Ren-
dimentos para fins de declaração do Imposto de Renda, de todo o funci-
onalismo público municipal.

Os servidores que não têm acesso à internet podem procurar di-
retamente o Departamento de Recursos Humanos, na Secretaria de Ges-
tão Administrativa, localizada na Praça da Independência, s/n, que fun-
ciona das 08h às 14h.

“Fala meu povo”
No últimodia 10 de março, a Secretaria de Indústria e Comércio de Can-
deias lançou o projeto “Fala meu povo!”, que trata-se de uma pesquisa
de opinião, para estudar uma das principais fontes de emprego e renda
do nosso município: o comércio.

O secretário da pasta, André Peixoto, afirmou que a participação
de comerciantes e feirantes é fundamental. “Quero contar com vocês.
Dêem a sua opinião. Esse estudo é de fundamental importância para
fomentarmos o crescimento do nosso comércio, com base no diálogo
entre a Secretaria de Indústria e Comércio e com os comerciantes”, con-
clamou o Secretário. 

Quebra-molas
O Vereador Silvio Correia,  preocupado com os acidentes que têm acon-
tecido na BA 522, na altura do condomínio Bela Vista, solicitou das au-
toridades a implantação de um redutor de velocidade em frente ao pos-
to Millenium. Para justificar o seu pedido, o vereador diz que “agora
com o trânsito fluindo mais rápido por causa do anel viário, a tendência
é que o número de acidentes cresça naquele trecho, principalmente por
causa da entrada e saída de veículos do posto e do condomínio.

Há muito tempo que ci-
entistas brasileiros ten-
tam, com afinco, deter-
minação e insistência
constante, porém, ain-
da sem sucesso, uma
vacina contra a Dengue.

Esse mosquito, conhecido como Ae-
des aegypti, quase imperceptível aos
nossos olhos e muito difícil de ter sua
reprodução controlada é assunto de
saúde publica nacional. Não obstan-
te, essa preocupação do Governo
nacional não se refere apenas à saú-
de dos brasileiros, mas, principal-
mente, porque o mosquito não esco-
lhe classe social para vitimar. Ou
seja, todos estão vulneráveis, já que
a dengue ataca democraticamente
em todos os estratos sociais. Reali-
dade muito diferente do “vírus” da
Educação qualificada.

Grandes mazelas da sociedade
advêm da intolerância, desrespeito,
alienação, radicalidade – tudo isso,
inevitavelmente, relacionado à falta
de educação. Todavia, os que são res-
ponsáveis por delinear formas de
uma educação pública de qualidade
terminam por estereotipar todos
aqueles que não conseguiram sequer
chegar a completar o ensino funda-
mental. Estes, rotulados de fracassa-
dos, incompetentes, preguiçosos,

vagabundos e outros adjetivos sinis-
tros estão nessa condição não por
serem inferiores ou piores do que os
“doutores” que estudaram em esco-
la nobre. O que permite maiores êxi-
tos nas conquistas pessoais e profis-
sionais não é a cor da pele, sobreno-
me, ou mesmo dinheiro, e sim as
oportunidades. E essa chance de
competir igualitariamente o Gover-
no não oferece.

Então, essas linhas de desigual-
dades se contorcem cada vez mais no
caminho da Educação e se tornam
um grande círculo: um círculo vicio-
so, onde acontecimentos se repetem
e voltam sempre ao ponto de origem,
colidindo sempre com os mesmos
obstáculos: estruturas físicas precá-
rias das escolas públicas, salas super-
lotadas, professores mal remunera-
dos, merenda escolar vencida, den-
tre outras mazelas que fazem as cri-
anças se assemelharem a verdadei-
ros dejetos humanos, presos às ré-
deas da ignorância.

Ora, a escola também precisa ser
um atrativo para os estudantes, e não
um espaço repulsivo e coercitivo.
Para isso, professores precisam de
qualificação e atualização, não (ape-
nas) para reproduzir conteúdos di-
dáticos, e sim para ajudar a desen-
volver lampejos de reflexões críticas

nos alunos. Enfim, ser um facilita-
dor, um profissional revolucionário,
não um impositor ou mero reprodu-
tor.

E toda essa realidade é escamo-
teada pelo espetáculo do faz-de-con-
tas: conferências, seminários, fó-
runs, jornadas pedagógicas – tudo
mecanismos feéricos, fantasiosos,
para iludir cada vez mais os desfa-
vorecidos. Chega de discursos rebus-
cados, teatrais; de projetos falidos
(antes mesmo de serem efetivados);
de Leis que não saem do domínio
teórico; de ações voltadas para inte-
resses pessoais. Pois assim o desca-
so com a Educação se multiplica fá-
cil e rapidamente como o Aedes ae-
gypti, trazendo com ele severas “do-
enças”: ignorância, subserviência,
alienação pela TV, incipiência do
hábito de ler, ausência de consciên-
cia crítica da realidade. E esses in-
fortúnios pouco importam para
aqueles que estão no poder, afinal
além de estarem imunes, é justamen-
te isso que faz com que eles perma-
neçam lá.

Mundo em guerra,
ou melhor, mundo
sempre em guerra.
Então, é igualmente o
momento de falar na
Paz e de lutar por ela,

s e m descanso, até que seja
alcançada, incluída a paz no
trânsito, em que os desastres
vitimam tanta gente. Um dos
perigos que a Humanidade
atravessa é a vulgarização do
sofrimento. De tanto assistir a ele
pela necessária mídia, parcela dos
povos pode passar a tê-lo como
coisa que não possa ser mudada. Eis
o massacre da tranquilidade entre
pessoas e nações quando se deixam
arrastar pelo “irremediável”. Ora,
tudo é possível melhorar ou corrigir
nesta vida.

Se, pelo massacre das notícias
trágicas, as famílias se
acostumarem ao absurdo, este irá
tomando conta de suas existências. 

Se não nos é possível evitar a
Terceira Guerra Mundial, fruto da
semeadura de milênios de loucuras
humanas, não desejamos o remorso
de não ter feito o possível e o
impossível para lembrar ao mundo
a Paz de Deus. Por todos os meios e
modos, contrapomos há muito ao
ditado latino, ”Se queres a Paz,
prepara-te para a guerra” (“Si vis
pacem, para bellum”),
proclamando o espírito que
inspirou Rui Barbosa (1849-
1923), o corajoso Águia de Haia,
quando disse: ”Se queres a Paz,
prepara-te para a Paz”.

Do meu livro Reflexões e
Pensamentos — Dialética da
Boa Vontade (1987):

Num futuro que nós, civis,
religiosos e militares de bom senso,
desejamos próximo, não mais se
firmará a Paz sob as esteiras
rolantes de tanques ou ao troar de
canhões; sobre pilhas de cadáveres
ou multidões de viúvas e órfãos;
nem mesmo sobre grandiosas
realizações de progresso material
sem Deus. Isto é, sem o
correspondente avanço ético, moral
e espiritual. O ser humano
descobrirá que não é somente
sexo, estômago e intelecto,
jugulado ao que toma como
realidade única do mundo. Há
nele o Espírito eterno, que lhe fala
de outras vidas e outros mundos,
que procura pela Intuição ou pela
Razão. A paz dos homens é, ainda
hoje, a dos lobos e de alguns loucos
imprevidentes que dirigem povos da
Terra.

A Paz, a verdadeira Paz, nasce
primeiramente do coração limpo do
ser humano. E só Jesus  pode
purificar o coração da Humanidade
de todo ódio, porque Jesus é o

Senhor da Paz. E Ele próprio, como
tantas vezes lembrou Alziro Zarur
(1914-1979), o saudoso Fundador
da Legião da Boa Vontade,
afirma: ”Eu sou a Árvore, vós sois
os ramos; sem mim nada podereis
fazer. Não se turbe o vosso coração
nem se arreceie. Eu estarei
convosco, todos os dias, até o fim
do mundo. Eu não vos deixarei
órfãos. Novo Mandamento vos
dou: Amai-vos uns aos outros como
Eu vos amei. Somente assim
podereis ser reconhecidos como
meus discípulos, se vos amardes
como Eu vos amei. Ninguém tem
maior Amor do que doar a sua
própria Vida pelos seus
amigos”.(Evangelho de Jesus,
segundo João, 15:5, 14:1 e 18, 13:34
e 35 e 15:12 e 13).
Deve haver um paradigma para a
Paz. Quem? Os governantes do
mundo?! Todavia, na era
contemporânea, enquanto se põem
a discuti-la, seus países
progressivamente se armam? Tem
sido assim a história da
“civilização”... ”Quousque tandem,
Catilina, abuterepatientianostra?”.
(Até quando, Catilina, abusarás da
nossa paciência?) 

Que tal experimentá-lo?
A LBV humildemente faz uma

sugestão: o planeta quer viver em
Paz? Então se inspire e viva os
ensinamentos de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que é o Senhor da Paz,
a ponto de dizer: ”Minha Paz vos
deixo, minha Paz vos dou. Eu não
vos dou a paz do mundo. Eu vos
dou a Paz de Deus, que o mundo
não vos pode dar”. (Evangelho do
Cristo, segundo João, 14:27). Quer
dizer: essa Paz existe, não é uma
utopia. Negá-la é negar Jesus,
menosprezar a civilização. Cumpre
ao ser humano achá-la, enquanto há
tempo.

A Paz de Deus pode parecer aos
derrotistas algo longínquo, de tão
bela... Entretanto, eliminar esse
fosso depende unicamente de nós.
Não será por parecer distante que
devamos deixar de buscá-la. Pelo
contrário, trabalhemos por ela —
Já! São os grandes desafios os
nossos maiores amigos, pois nos
impedem de desistir da Vida. Eia,
pois, em frente, porque Deus Está
Presente!

Todos estão profundamente
preocupados com a selvageria que
campeia na Terra, à cata de uma
solução para pelo menos diminuir
a violência, que saiu dos lugares
ocultos, das madrugadas sombrias,

ganhou as ruas e os lares, pois
invadiu as mentes. Contudo, hoje,
cresce o entendimento de que, se há
violência, não é só problema dos
governos, das organizações
policiais, marcantemente,
portatnto, um desafio para todos
nós, sociedade. Se ela saiu da noite
escura e mostrou-se à luz do dia, é
porque habita o íntimo das
criaturas. Existindo nas almas e nos
corações, se fará presente onde
estiver o ser humano.

É preciso desativar os
explosivos que perduram nos
corações.

Debate-se em toda a parte a
brutalidade infrene e fica-se cada
vez mais perplexo por não se achar
uma eficiente saída, apesar de
tantas teses brilhantes. É que a
resposta não está longe, e sim perto
de nós: Deus, que não é uma ilusão.
Paulo Apóstolo dizia: ”Vós sois o
Templo do Deus Vivo”. Ora, João
Evangelista, por sua vez, asseverou
que ”Deus é Amor”. Jesus, o Cristo
Ecumênico, isto é, Universal, o
Divino Estadista, pelos milênios,
vem pacientemente ensinando e
esperando que, por fim,
aprendamos a viver em
comunidade. Trata-se da
perspectiva solidária e altruística
nascida do Seu coração, firmada no
Seu Mandamento Novo: ”Amai-vos
como Eu vos amei” (Evangelho de
Jesus, segundo João, 13:34), a Lei
da Solidariedade Espiritual e
Humana, sem o que jamais este
Planeta conhecerá a justiça social
verdadeira.

Sem Amor, nunca
conheceremos a Paz.

Conforme escrevi em Reflexões
da Alma (Editora Elevação, página
122), a Paz desarmada jamais
resultará apenas dos acordos
políticos, todavia, igualmente, de
uma profunda sublimação do
espírito religioso. Como grandes
feitos muitas vezes têm suas raízes
em iniciativas simples, mas práticas
e verdadeiras, de gente que, com
toda a coragem, partiu da teoria
para a ação, com a força da
autoridade de seus atos
universalmente reconhecidos,
valhamo-nos deste ensinamento de
Abraão Lincoln (1809-
1865): ”Quando pratico o Bem,
sinto-me bem; quando pratico o
mal, sinto-me mal. Eis a minha
religião”. Ora, ninguém nunca
poderá chamar o velho Abe de
incréu.
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Rui Costa inaugura Anel Viário e ampliação do
Sistema de Esgotamento Sanitário de Candeias

Diversas autoridades participaran, ao lado do governador Rui Costa, da inaugurção
do anel viário e da ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário de Candeias

O Governador do Estado, Rui
Costa e o prefeito de Candei-
as, Dr. Pitágoras Ibiapina,
inauguraram, no último dia
06 de março, o Anel Viário até
a rotatória que liga as BAs 522
e 523, totalizando mais de oito
quilômetros de pistas. Agora,
os carros de passeio, cami-
nhões e ônibus não precisam
mais passar pelo centro de
Candeias para trafegar entre
São Sebastião do Passé e São
Francisco do Conde, e cami-
nhões pesados que saiam da
Refinaria Landulfo Alves não

Vereador Pastor Adailton distribui

rosas no Dia Internacional da Mulher

No dia Internacional da Mu-
lher, comemorado no último
8 de março, o vereador Pastor
Adilton Sales, como vem fa-
zendo todos os anos, saiu pelo
comércio central da cidade
distribuindo rosas e parabeni-
zando as mulheres pelo seu
dia oficial . “O mais gratifican-

te neste gesto não é comemo-
rar o dia só por que está no
calendário, mas é ver o sorri-
so sincero de gratidão de uma
Senhora trabalhadora, que
luta todos os dias para susten-
tar sua família sem ser reco-
nhecida” - disse o vereador.
De fato são gestos simples do
dia a dia que fazem toda dife-
rença.

Pastor Adailton Sales, que
está cumprindo o seu primei-
ro mandato na Câmara de Ve-
readores, criou o projeto “Cor-
rente do Bem”, que visa pres-
tar assistência social às pesso-
as carentes da sede e dos dis-
tritos.

Vereador Pr. Adailton Sales

Em Brasília, prefeito apresenta projetos para
dar vitalidade ao turismo religioso de Candeias

Fonte e Foto: Ascom/PMC

No último dia 20 de março, o
prefeito de Candeias, Pitago-
ras Ibiapina, que cumpriu
agenda oficial na capital fe-
deral, participou de audiên-
cia com o Ministro da Secre-
taria de Governo da Presi-
dência da República, Antônio
Imbassahy. Acompanhado
do Secretário Municipal de
Indústria e Comércio, André
Peixoto, do bispo da Diocese
de Camaçari, Dom João Car-
los Petrini, do ex-reitor e ex-
pároco do Santuário Nossa
Senhora das Candeias, Frei
Cristiano Freitas e do depu-
tado federal, Cacá Leão, o
prefeito apresentou ao minis-
tro, os projetos de revitaliza-
ção do turismo religioso na
cidade.

“Com esse pleito vamos
apresentar propostas para
dar mais vigor a esse turismo,
potencializando a nossa his-
tória e trazendo cada vez
mais turistas e romeiros para
nossa cidade” afirmou Pitá-
goras. Segundo o prefeito,
investimentos são essenciais
para aumentar a oferta de
serviços de hospedagem, re-
cebimento aos romeiros, es-

tacionamentos, meios de
transporte públicos, além de
guias de turismo e de infor-
mações.

O Prefeito destacou a for-
ça das festas católicas religi-
osas que atraem milhares de
fieis todos os anos. “Temos
duas grandes festas anuais. A
primeira é o Novenário de
Nossa Senhora das Candeias
que acontece em Janeiro e
que recebe um público apro-
ximado de 10 mil pessoas por
dia. Desde que correu a notí-
cia de que uma mulher cega
voltou a enxergar após ba-

nhar-se nas águas dos mila-
gres que nossa cidade ficou
conhecida internacionalmen-
te” afirmou o prefeito. Há al-
guns anos, destaca o prefei-
to, a igreja instituiu a Pere-
grinação ao Santuário que
acontece em novembro e
atraem quase 20 mil pesso-
as.

O Secretário de Indústria
e Comércio, André Peixoto,
destaca que os projetos apre-
sentados, foram pensados
com a ajuda da vice-prefeita
Márcia Gomes. “Fizemos
uma apresentação formal,

mostrando a nossa riqueza
cultural e o nosso potencial
turístico religioso, a fim de
requalificar o que temos para
o resgate das raízes da nossa
cidade. Candeias têm a histó-
ria iniciada não somente
através do petróleo, mas tam-
bém daqueles que vieram, fi-
caram residindo e continuam
voltando para agradecer e
pedir as graças de Nossa Se-
nhora”, pontuou André.

Histórico de Fé
Construído no final do sé-

culo XVIII, o Santuário de
Nossa Senhora das Candeias,
localizado a 46 quilômetros
de Salvador, é um lugar de
grande devoção a Nossa Se-
nhora. A Igreja Matriz foi ele-
vada à condição de santuário
diocesano em fevereiro de
2014. Voltado para a Baía de
Todos-os-Santos, o santuário
é um local de grande peregri-
nação de romeiros de diver-
sos pontos do Brasil, que bus-
cam curas e bênçãos através
da água milagrosa da Fonte
dos Milagres.

O prefeito Dr. Pitagoras visitou o ministro Imbassay,
acompanhado do deputado Cacá Leão, do bispo João
Carlos Petrini, do frei Cistiano e do Sec. André Peixoto

precisarão passar pelo centro
de Candeias, o que ocasiona-
va perigo e engarrafamentos.

A insatisfação da comuni-
dade com esse tipo de tráfego
vem de muitos anos. Em 2010,
a Câmara Municipal aprovou
uma Lei, proibindo o tráfego
pesado desses caminhões em
determinados horários, mas
que nunca foi cumprida. Ser-
gio Pita, 57 anos, transporta-
dor de combustível, comemo-
ra com euforia a inauguração.
“Era algo terrível. Em horári-
os de pico, principalmente

depois das 16h, ficávamos
quase duas horas para chegar
à base. É uma grande conquis-
ta.” afirmou. Já o morador da
Nova Candeias, Luis Castro,
disse que espera uma redução
nos engarrafamentos. “Do
centro da cidade até minha
casa, perdia quase 30 minutos
em horário de pico, para atra-
vessar a BA. Espero que ago-
ra essa realidade mude.”

Segundo o secretário da
Infraestrutura do Estado,
Marcus Cavalcanti, o trevo in-
terliga as BAs 522 e 523, por

onde passam os caminhões
que vêm das bases de carrega-
mento das distribuidoras de
combustível, em Madre de
Deus. “Será uma opção para
chegar a Salvador ou Feira de
Santana sem passar por Can-
deias. Esta obra faz parte de
investimentos feitos pelo Go-
verno do Estado, em parceria
com a Petrobras, que custeou
70% da obra. Foram investi-
dos R$ 24 milhões, e haverá a
autorização de dois outros tre-
chos, com investimento de R$
5 milhões”, informou o Secre-
tário.

Ainda de acordo com Mar-
cus Cavalcanti, a entrega foi
apenas da primeira etapa do
anel viário. “Ainda vamos re-
alizar a segunda etapa. Temos
também intervenções que o
governador autorizou hoje e
serão realizadas na BA-522,
além de outro estudo de aces-
so às empresas transportado-
ras de combustível. São vári-
os investimentos que estão
sendo realizados na região
metropolitana de Salvador,
como a Via Expressa de Lau-
ro de Freitas, que estamos
concluindo, a Via Atlântica
que liga a Cetrel à Camaçari, e
vamos também autorizar a re-
cuperação da Cascalheira”.

O Prefeito de Candeias, Dr.
Pitágoras, destacou o empe-
nho do governador Rui Costa
em ajudar a cidade “Quase
toda semana levo uma reivin-
dicação ao governador e ele
tem sido muito solicito. Hoje
temos uma presença impor-

tante do governo do estado em
nossa cidade, e essa conquis-
ta é para ser celebrada” afir-
mou. Outras obras serão en-
tregues pelo governador. “Va-
mos ter a ordem de serviço
para a construção das encos-
tas que tanto afligem nosso
povo que mora em áreas de
risco. E a inauguração do sis-
tema de esgotamento sanitá-
rio, que apesar de ser uma
obra que não aparece, é um
investimento de mais de R$
49,5 milhões e irá beneficiar,
diretamente, mais de 45, 5 mil
habitantes.” disse.

Outras ações
O Governador Rui Costa

entrega também nesta segun-
da, o sistema de esgotamento
sanitário da sede do municí-
pio. A ampliação do Sistema
de Esgotamento Sanitário –
SES, de Candeias, irá benefi-
ciar, diretamente, mais de
45,5 mil habitantes. “É uma
obra que, com certeza, vai
mudar a realidade de Candei-
as, garantindo a coleta, trata-
mento e a devida destinação
final de esgotos sanitários em,
praticamente, 100% do muni-
cípio”, afirma o secretário de
Estado de Justiça, Direitos
Humanos e Desenvolvimento
Social - SJDHDS, Carlos Mar-
tins. “E a cidade só tem a ga-
nhar, porque o esgotamento
sanitário ainda diminui os
custos de tratamento de água
para abastecimento, já que
assegura a não contaminação
por dejetos e a correta manu-

tenção dos mananciais”, expli-
ca Martins. 

Rui também assinou auto-
rizações de lançamentos de li-
citações para recuperação da
BA- 522 (trecho Entrocamen-
to da BA 523/São Francisco
do Conde) e para ampliação
da ponte que fica na mesma
rodovia estadual. Também
será dado início às obras de
contenção de encostas na Rua
Beco do Boi, no bairro Saran-
di; nas ruas Dom Pedro I, San-
ta Clara e Cajueiro, situadas
no Centro; e na Rua Joana
Angélica, no bairro Malembá.
Durante sua visita, Rui fará a
entrega de sete viaturas para
as unidades de Polícia Civil
dos municípios de Candeias,
Acajutiba, Alagoinhas, Catu,
Inhambupe, Olindina e Rio
Real. Já as unidades da Polí-
cia Militar de Entre Rios e
Catu receberão, cada uma,
uma viatura.

Transtornos
A construção do anel viá-

rio de Candeias vinha sendo
cobrada pela população do
município e pelas centenas de
motoristas que trafegam pelas
BAs 522 e 523 desde a década
passada, tendo sido motivo de
várias matérias do nosso jor-
nal O Candeeiro. Agora, final-
mente, o governo do Estado
em parceria com a Petrobras
realiza essa obra que vai mi-
nimizar os transtornos causa-
dos pelo tráfego pesado que
cortava a cidade de Candeias.

Vereador Valdir Cruz propõe a
revitalização da lagoa do Medeira

Depois de solicitar ao prefei-
to Dr. Pitágoras a implantação
de uma UPA 24 horas no dis-
trito da Caroba, o vereador
Valdir Cruz quer agora que a
prefeitura faça um estudo
ambiental, visando a requali-
ficação da outrora bela lagoa
que fica localizada no distrito
da Fazenda Caroba.

O vereador disse que na
administração passada che-
gou a reunir os moradores da
área e iniciaram a limpeza da
lagoa. “A prefeitura, na época,
chegou a disponibilizar má-
quinas e caçambas para o ser-
viço, mas foi por pouco tem-
po e como isso a operação não
teve êxito, faltou interesse das
Secretarias envolvidas”, afir-
mou o Vereador.

De acordo com Valdir
Cruz, com a industrialização
nas proximidades da lagoa e a
conseqüente poluição do seu
entorno, ficou praticamente
impossível a prática de espor-
tes naquela que já foi uma das
mais importantes áreas de la-
zer de Candeias. “Ali já acon-
teceram competições de Jet
Ski, pesca artesanal e até pro-

fissional. Hoje o que vemos é
um verdadeiro abandono da-
quele patrimônio natural.
Gostaria que o secretário de
Meio Ambiente do município
fosse lá conferir o que estou
dizendo”, denunciou o Verea-
dor.

“Proponho ao prefeito Dr.
Pitágoras que tente junto à Se-
cretaria do Meio Ambiente do
Estrado ou ao próprio Gover-
nador Rui Costa, recursos
para que possamos recuperar
esse verdadeiro cartão postal
da nossa cidade, o que vai be-
neficiar a toda população do
Madeira e da região”, finalizou
o vereador pedecista, que está
no segundo mandato na Câ-
mara Municipal de Candeias.

Vereador Valdir Cruz (PDT)

Prefeitura entrega escolas recuperadas em parceria com a comunidade

A Escola Professor Dásio
foi uma das recuperadas

A prefeitura de Candeias en-
tregou, no último dia 06, as
Escolas: Professor Dásio José
de Souza, Antônio Carlos Ma-
galhães e Margarida Souza to-
talmente requalificadas. As
equipes de manutenção da
Secretaria de Educação, jun-
to com voluntários da funda-
ção Doutor Jesus, realizaram
limpezas, roçagem, revisão de
instalações de água e energia
e reparos de pequeno porte,
que deram uma nova roupa-
gem à escola.

Em solenidade, na Escola
Professor Dásio, o secretário
de Educação de Candeias, Jair
Cardoso, relatou a importân-

cia da escola para o desenvol-
vimento da cidade. “Fui alu-
no dessa escola com muito
orgulho. Os pais que não ti-

nham condições de colocar
seus filhos em escolas particu-
lares faziam de tudo para con-
seguir uma vaga aqui” afir-
mou o secretário. Jair, que
também foi professor da esco-
la, ressaltou que a parceria da
SEDUC com a comunidade e
a fundação são frutos de com-
promisso com a Educação.

O Deputado Estadual Sar-
gento Isidório, que junto com
voluntários da Fundação Dou-
tor Jesus e a equipe de manu-
tenção da SEDUC estiveram
trabalhando durante todo o
carnaval, afirmou que cumpre
uma função social ao colocar
voluntários da fundação para

desempenhar um serviço para
a própria comunidade. 

O prefeito Dr. Pitágoras
agradeceu ao deputado Sar-
gento Isidório e aos voluntá-
rios. “Parcerias como essa,
mostram que quando há a
união dos entes políticos, coi-
sas incríveis acontecem. Essa
escola estava em total abando-
no. Juntamos nossa equipe,
com a equipe de voluntários
da fundação e durante todo o
carnaval realizamos um muti-
rão de limpeza e reparos e che-
gamos a esse resultado. Peço
aos alunos que nos ajudem a
conservá-la assim tão bonita.”
disse o prefeito.

Fontes: SECOM/GOVBA / ASCOM/PMC

Foto: Manu Dias / GOVBA
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Rod. BA 522, Km 06 - Fones: (71) 3602-3179 / 3116 - Candeias-Ba.

Locação de Ônibus e Vans Para Excursões, Turismo e Empresas
Toda Estrutura de Que Você Precisa, Com a Pontualidade Que Você Merece

Site: brunusrentacar.com.br / E-mail: brunos@brunosrentacar.com.br

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

Rua do Cajueiro, 121- Centro
Fone: (71) 3601-1863 Candeias-Bahia

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TINTAS
TUBOS & CONEXÕES, AZULEJOS
E REVESTIMENTOS, MATERIAIS
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga
Rua da Esperança, 54 - Centro

Fones: (71) 3601-1377 / 3601-3110 Candeias-Ba.

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes e Pranchas

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão,104 - Fone (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 2º Andar Sala 15 - Fones: 3343-6678 / 3343-6663 - Manaus

PEÇAS E SERVIÇOES
 PARA TODAS TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para
Carretas e Vans - Ar Condicionado
Travas Elétricas - Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas
Alinhamento de Balanceamento

Rua Teixeira de Freitas Esquina com a  Rio deJaneiro
Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Bahia.

CANDEIAS VAI
GANHAR O
MODERNO

CONDOMÍNIO
QUINTAS DO

BARÃO!

O Condomínio Quintas da Barão, que já
está com cerca de 80 por cento das obras
de terraplanagem prontas e que iniciará a

sua comercialização nos próximos dias,
será um dos empreendimentos

imobiliários mais espetaculares da região.

Aguarde!

O Condomínio Quintas do Barão fica na
Rodovia Candeias/São Sebastião do

Passé, na Antiga Fazendinha do Barão,
no bairro Ouro Negro, próximo à praça

dos Três Poderes, onde estão
localizados a Prefeitura, o Fórum e a

Câmara de Vereadores

Prefeito e Secretários de SFC são recebidos
nos Ministérios da Saúde e da Educação

O prefeito Evandro e os secretários Edileuza (Saúde) e
Marivaldo (Educação) foram recebidos pelo diretor da
Secretaria Nacional de Futebol, André Argolo

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br / Ouvidoria - 90908845-9090
Central de Atendimento ATT - (71) 3432-1000

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo orgulha-se por ser uma das empresas mais conceituadas no smento de transporte na Bahia, oferecendo serviços de
transportes com qualidade, conforto, segurança e respeito aos nossos clientes. Os serviços da ATT – Atlântico Transportes e Turismo atendem diversos
setores, tais como: Traslados aeroporto – hotéis; Transfers in/out – agência de viagens; Transporte de passageiros em turismo e excursões; Feiras e
congressos; Indústria e fábricas; Instituições de ensino; Transporte executivo; Passeios programados; Motoristas treinados. Conforto, segurança,
pontualidade e higiene são componentes da garantia para atingir a nossa meta, que é a sua completa satisfação.
Especializada no transporte de passageiros, a ATT – Atlântico Transportes e Turismo oferece aos seus clientes e usuários sempre o que há de mais moderno
e seguro no setor, inovando responsavelmente, com segurança e com alta qualidade, que nos diferenciam e garantem a confiança e o bem estar de nossos
clientes, fazendo da ATT – Atlântico Transportes e Turismo uma das empresas mais conceituadas no segmento de transporte do Estado.

A ATT – Atlântico Transportes e Turismo, oferece um serviço
exclusivo para as indústrias  do Polo Petroquímico.

No dia 23 de março, o secre-
tário Marivaldo do Amaral es-
teve acompanhando o Prefei-
to Evandro Almeida, junta-
mente com a secretária de
saúde do município, bem

como a Profa Dra Mirian Reis
(UNILAB), em uma reunião
com o ministro da educação
Mendonça Filho e o secretá-
rio nacional de educação su-
perior Paulo Barone, tratando

da implantação do curso de
medicina em São Francisco do
Conde, bem como buscando
caminhos para fortalecer a
Universidade na cidade. 

Fruto de uma ação articu-
lada da secretária de saúde
municipal e a presidente da
comissão de implantação do
curso de medicina da UNI-
LAB, prof.a Mirian, o projeto
medicina-Unilab-campus Ma-
lês vai se tornando realidade. 

O prefeito Evandro deixou
bem claro ao ministro da edu-
cação que o esforço que for
necessário para que o povo
franciscano e da região tenha
o curso de medicina em sfc,
será feito. 

A comitiva esteve também
com o Sr. Rogério Abdalla, se-
cretário nacional de gestão de
gestão do trabalho e da edu-
cação na saúde - ministério da
saúde, onde foi reforçado o

compromisso com o municí-
pio para a implantação do cur-
so medicina, o que irá contri-
buir muito com o crescimen-
to da UNILAB em São Fran-
cisco do Conde e para a cida-
de. 

Ainda em Brasília, visita-
ram o ministério dos esportes,
na secretaria nacional de fu-
tebol e defesa dos direitos do
torcedor, onde foram recebi-
dos pelo Sr. André Argolo, re-
presentante do ministério.

 O Prefeito Evandro Almei-
da firmou parceria e logo São
Francisco terá um Programa
do governo federal voltado
para a prática do futebol en-
tre as crianças e jovens do
município, em uma ação con-
junta das secretarias Sedese-
Seduc-Sesau. O alvo são os
estudantes, num estímulo à
prática do esporte.

Fonte: SECOM/PMSFC
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*PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS
*MASSAS *SALADAS *SUCOS *SOBREMESAS

Rua 13 de Maio, 1º Andar - Esquina com a rua Santo
Antônio Fone: (71) 3601-0687 - Candeias-Bahia

A melhor comida a  Quilo da nossa região

Restaurante O Braseiro

Foto e Fonte:ASCOM/PMC

ADVOGADOS

INSS - FGTS - TRABALHISTA CÍVEL
ENERGIA ELÉTRICA PREVIDENCIÁRIA
FAMÍLIA  CONSUMIDOR - TRIBUTÁRIO

Consulta Grátis

Rua 13de Maio, nº 01 - Sala 105
Anexo à Redação de O Candeeiro

Candeias-Bahia.

A partir da convocação dos
novos professores aprovados
no Concurso Público para a
rede municipal de ensino, sur-
ge em São Francisco do Con-
de uma alta demanda habita-
cional. Diante disso, o secre-
tário de Projetos Estratégicos
e Habitação, Ruy Barbosa,
apresentou durante a Jorna-
da Pedagógica 2017 propostas
de sua secretaria que visam o
acolhimento desses profissio-
nais.

Segundo o secretário, 500
unidades de habitação do pro-

Os secretários Ruy Barbo-
sa  e Marivaldo Amaral

Unilab na Bahia: Primeiro
egresso a ser aprovado em
mestrado aprofundará
pesquisa sobre candomblé
na Costa do Dendê

Táta Luangomina, com o
reitor em exercício,
Aristeu Rosendo, e
familiares

No último mês de dezembro,
a Unilab realizou a colação de
grau dos primeiros egressos
de graduação do Campus dos
Malês, no município de São
Francisco do Conde, estado da
Bahia. Não demorou e a insti-
tuição já colhe conquistas des-
sa primeira turma de 36 no-
vos profissionais formada no
campus baiano. Um deles, o
estudante Táta Luangomina,
foi o primeiro a ser aprovado
em processo seletivo de pós-
graduação stricto sensu, o
programa de mestrado em Ci-
ências Sociais da Universida-
de Federal do Recôncavo da
Bahia (UFRB). Ele irá se de-
bruçar sobre o tema “O can-
domblé de Angola entre as
águas de Kasanji e a Costa do
Dendê: identidade Bantu na
fissura colonial”, aprofundan-
do a temática abordada no
Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) do Bacharelado
em Humanidades.

“Durante a minha gradua-
ção pesquisei a trajetória de
Mametu Kasanji, Mãe Mira,

Fonte  e Foto:

ASCOM / UNILAB

Secretaria de
Indústria e
Comércio de
Candeias lança
ouvidoria para
comerciantes

Secretário André Peixoto

Georgem Luiz Moreira da Silva / CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA CONTÁBIL
FISCAL E PESSOAL

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

No último dia 10 de março, a Se-
cretaria de Indústria e Comér-
cio de Candeias lançou o proje-
to “FALA MEU POVO!”, que
trata se de uma pesquisa de opi-
nião, para estudar uma das
principais fontes de emprego e
renda do nosso município: o co-
mércio. A vice-prefeita Márcia
Gomes representou o prefeito
Drº Pitágoras que não pôde
comparecer ao evento. “É im-
portante a gestão ouvir os seus
moradores. A prefeitura quer
ouvir os comerciantes, e através
das demandas apresentadas,
propor melhorias para fortale-
cer o seu trabalho e conseqüen-
temente a economia da nossa
cidade” disse a vice-prefeita.

Durante o mês de março a
pesquisa será realizada em todo
o comércio, seja com os feiran-
tes na Central de Abastecimen-
to ou com os Lojistas em Geral,
em seus respectivos estabeleci-
mentos, através de uma abor-
dagem qualitativa e quantitati-
va. Isso quer dizer que ao mes-
mo tempo em que os dados dos
comerciantes serão coletados,
eles também terão oportunida-
de de falar sobre suas inquieta-
ções. Desta forma, a Secretaria
de Indústria e Comércio pode-
rá contribuir para o crescimen-
to do setor comercial em par-
ceria com as necessidades espe-
cificas de cada setor do comér-
cio.

O secretário da pasta, André
Peixoto, afirmou que a partici-
pação de comerciantes e feiran-
tes é fundamental. “Quero con-
tar com vocês. Dêem a sua opi-
nião. Esse estudo é de funda-
mental importância para fo-
mentarmos o crescimento do
nosso comércio, com base no
diálogo entre a Secretaria de In-
dústria e Comércio e com os co-
merciantes”, conclamou o Se-
cretário. 

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade.
Venha Confirir!

# BATERIAS #
#EXTINTORES #
# LANTERNAS
 #FARÓIS
# ÓLEOS LUBRIFICANTES
# PEÇAS PARA TODAS
#AS MARCAS DE CAMINHÕES

Prefeitura abre diálogo com estudantes e busca
melhorias no transporte técnico e universitário
Na manhã do último 15 de
março, a prefeitura de Candei-
as abriu uma rodada de diálo-
gos com uma comissão de es-
tudantes que utilizam o trans-
porte técnico e universitário
para discutir a regulamenta-
ção, organização e melhorias
na condução do transporte
que é oferecido pelo municí-
pio aos estudantes. Atualmen-
te são transportados cerca de
1.200 estudantes para as cida-
des de Salvador, Lauro de
Freitas e São Francisco do
Conde.

O prefeito Drº Pitágoras
afirmou que é um defensor do
transporte de qualidade aos
que precisam. “Acredito que a
educação transforma, e por
isso sempre lutei pelo trans-
porte dos estudantes técnicos
e universitários. Tenho a mis-
são de melhorar o transporte,
resolvendo eventuais erros ou
distorções, sempre respeitan-
do os gastos públicos e os con-

Secretaria de Esportes abre
inscrições para Zumba e outras
práticas esportivas

A prefeitura de Candeias, atra-
vés da Secretaria de Esportes e
Lazer, iniciará na próxima se-
gunda (20) às 13 horas, as ins-
crições para as práticas espor-
tivas no Ginásio e Esportes. Es-
sas modalidades estão sendo in-
seridas no programa “Atleta Ci-
dadão do Futuro”. As atividades
iniciarão em 27 de Março.

As atividades esportivas que
estarão disponíveis são: Ginás-
tica, Taekwondo, Capoeira, Jiu
Jtsu,  Muai Thay, Karate, Han-
debol, Basquete, Vôlei, Futsal
Masculino e Feminino e a Zum-
ba. Os interessados devem levar

2º Trilhão Cicloturismo atraiu
turistas e movimentou a cidade

Realizado no último dia 19, o
2º Trilhão de Cicloturismo  de
Candeias, movimentou a cida-
de por onde passou. O evento
foi promovido pelas equipes
Missão Bike, Do Barro Bike,
Garotas MTB e Pedal Alterna-
tivo e teve a saída no Ginásio
de Esportes do Município,
onde foi servido um grande
café da manhã para os parti-
cipantes. Depois, os amantes
do pedal seguiram para as tri-
lhas, percorrendo um trajeto

Ciclistas de várias cidades
participaram do 2º Trilhão

O secretário de Governo
Jarinho, conduziu a
reunião com os estudan-
tes universitários

grama Minha Casa Minha
Vida serão destinadas, exclu-
sivamente, aos funcionários
públicos com renda salarial
que variem entre dois e qua-
tro mil reais. A estimativa é
que as obras do conjunto ha-
bitacional comecem no início
do segundo semestre.

“A secretaria também está
acompanhando e dando toda
viabilidade que o município
pode oferecer à iniciativa pri-
vada, a fim de dar celeridade
aos procedimentos”, afirmou
Ruy Barbosa. As obras de um
desses empreendimentos, que
se trata de um loteamento,
iniciarão em abril. “Esse é o
primeiro de muitos projetos
habitacionais que começarão
a surgir a partir de agora”,
conforme ressaltou
Barbosa. ”É uma vontade do
prefeito Evandro Almeida in-
centivar as empreiteiras,
para que elas possam execu-
tar seus projetos de habitação
o quanto antes. O prefeito
quer flexibilizar e dar todas
as condições necessárias

para que a oferta supra o au-
mento da demanda por mo-
radias no
município”, completou.

De acordo com o secretá-
rio da Educação, Marivaldo
do Amaral, já existe uma re-
lação estabelecida com a Cai-
xa Econômica Federal para
que os professores que quei-
ram financiar seus imóveis te-
nham tranquilidade no pro-
cesso. A média de preço das
mensalidades é de R$ 600,
encaixando-se no orçamento
dos novos profissionais.

“O objetivo é proporcionar
a esses novos professores,
possibilidades de habitação
no município, visto que mui-
tos deles são oriundos de re-
giões distantes de São Fran-
cisco do Conde”, afirmou o
secretário. Ainda segundo ele,
“a ideia é que o professor pos-
sa morar aqui, próximo da
escola, para que possa ter
tempo e tranquilidade para
darem o melhor de si à edu-
cação do município”, concluiu
Amaral.

Novos professores de São F. do Conde
poderão financiar a casa própria

sacerdotisa negra da Costa do
Dendê e sua importância para
a constituição do candomblé
no Baixo Sul da Bahia. A par-
tir do desenvolvimento deste
TCC, várias questões de pes-
quisa emergiram como passí-
veis e necessárias de serem
discutidas. Entre elas a mais
importante foi a forma de
constituição da Nação Ango-
lana de Candomblé na Costa
do Dendê, na Bahia. Esta Na-
ção constituiu-se no Brasil por
meio do grande afluxo e dis-
persão dos povos Bantu nas
terras vermelhas”, explica.

A pesquisa tanto investiga
o intercâmbio de saberes en-
tre Brasil e Angola quanto en-
vereda pela história e a iden-
tidade do povo baiano, o que
vai ao encontro dos objetivos
de internacionalização e de
interiorização presentes no
projeto da Unilab. “A Unilab
oferece uma grande oportuni-
dade que é integração entre
alunos africanos e brasileiros.
Ao longo do tempo vamos des-
cobrindo que a distância oce-

ânica não foi capaz de separar
os caminhos da ancestralida-
de entre nós brasileiros e nos-
sos malungos [irmãos] africa-
nos”, conta. E acrescenta: “O
Estado brasileiro tem que se
comprometer com a perma-
nência e garantia da Unilab,
uma Universidade que veio
para contribuir na integração
do Brasil com os países de lín-
gua portuguesa”.

A temática de sua pesqui-
sa tem relação direta com suas
origens. “A minha trajetória
desde criança foi sendo cons-
truída num seio familiar de
candomblezeiros. Minha fa-
mília, de diversas partes, tem
origem na ancestralidade in-
dígena e africana”, pontua. Ele
afirma ser o primeiro estudan-
te do Brasil a ter seu nome re-
ligioso reconhecido numa uni-
versidade pública. Assim, He-
ráclito dos Santos passou a ser
conhecido como Táta Luango-
mina, agregando a ancestrali-
dade afro-brasileira que é par-
te da sua formação e trajetó-
ria de vida.

tratos. Por isso, convidei essa
comissão para a elaboração de
ações de melhorias” afirmou o
prefeito.

A reunião que foi conduzi-
da pelo secretário de governo,
Jário Santos (Jarinho), repre-
sentando o prefeito que não
pode comparecer. “Sempre
ouvimos dizer de problemas
no transporte, e nossa missão
é ouvir os estudantes, identi-
ficar os erros e apontarmos as
soluções o mais rápido possí-
vel. Precisamos garantir o

acesso a quem realmente pre-
cisa e que o transporte seja
utilizado para sua verdadeira
finalidade. Não há ninguém
melhor do que os próprios es-
tudantes para nos auxiliar
neste trabalho” afirmou Jari-
nho.
Central de Apoio

Na reunião, foi informado
aos estudantes que o prefeito
Drº Pitágoras quer criar o
Programa de Apoio aos Estu-
dantes, que funcionaria em
parceria com a gestão, para
que exista um diálogo diário
com os estudantes. “Vamos
fazer as melhorias, expedir
uma carteira específica para a
identificação dos estudantes,
de forma a dar segurança e
tranquilidade aos que utilizam
o ônibus. Além disso, vamos
criar esse setor de apoio ao
estudante, para que eles fi-
quem mais próximos de mim”
afirmou o prefeito.

de 32 km de muita diversão
para os atletas.

As inscrições dos partici-
pantes ocorreram online atra-
vés do site Clube do Pedal,
com a doação de um 1kg de
alimento não perecível para
validar a participação. A pre-
feitura de Candeias através da
Secretaria de Esportes e Lazer
apoiou o evento.

O secretário de Esportes e
Lazer, Nem de Barão, come-
morou o resultado do evento.
“Vamos abrir as portas de nos-
sa cidade para todas as práti-
cas esportivas. Fico feliz em
ver que o ciclismo tem cresci-
do tanto em nosso município.
Além de conhecermos novas
pessoas, modificamos a ima-
gem que muitas delas tinham
da cidade. Agora o esporte
tem vez aqui em Candeias, va-
mos continuar trabalhando”,
comemorou o secretário.

Fones: (75) 9919-22577 / (71) 3601-2983

(71) 99650-8532 /98201-6492

ABERTO AOS SÁBADOS

a Xerox do RG, Comprovante de
Residência, Atestado Médico
permitindo as atividades físicas,
Atestado Escolar e uma foto.

O secretário Nem de Barão
afirmou que o retorno das ati-
vidades trará mais lazer e saú-
de para os cidadãos candeenses.
“Eu tenho um compromisso
com o esporte de minha cida-
de. Vamos oferecer várias prá-
ticas esportivas aqui no ginásio.
A cidade é carente de lazer e
cabe a prefeitura incentivar es-
sas atividades” disse Nem.

O prefeito Drº Pitágoras
afirmou que gosta de praticar

esportes e que a prefeitura irá
aprimorar as atividades. “Va-
mos organizar as modalidades
de forma a incentivar os jovens,
adultos e idosos a exercer uma
atividade física. É mais qualida-
de de vida e mais saúde. Rece-
bia nas redes sociais e nas ruas
o pedido para as aulas de Zum-
ba, e por entender o desejo da
população, retornaremos com
ela e ampliaremos as outras ati-
vidades” afirmou o prefeito.

Fonte e Foto:

Ascom/PMC

A zumba é uma das moda-
lidades mais procuradas
pelas mulheres
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Sessão especial na Câmara marca
o Dia Internacional da Mulher

Ariane cantou “o parabéns
prá você” pra Rita Loira

ANTENA LIGADA

Rildo Silva

rildo.anselmo@hotmail.com

Desorganização e sujeira
imperam na Central
de Abastecimento
de Candeias

Texto e Foto:

Rildo Anselmo

A Central de Abastecimento necessita de reforma

Vida extraterrestre I
Cresce a expectativa no mundo científico sobre o anúncio da
descoberta de vida em outros planetas. De concreto, as agên-
cias espaciais já divulgaram a existência de água em alguns
planetas, condição essencial para a existência de vida. Estu-
dos minuciosos estão sendo realizados e telescópios potentes
lançados ao espaço para a obtenção de imagens com preci-
são. Elementos químicos existentes no planeta terra são co-
muns nos confins do universo. Isto é um indicio de que a hu-
manidade não está sozinha na imensidão do cosmo.

Vida extraterrestre II
Se confirmada a existência de vida em outros planetas e o
possível contato com outras civilizações a humanidade será
abalada na área filosófica, histórica e religiosa. Um choque
sem precedentes pode mudar o conceito da origem da vida,
Os astrônomos estão eufóricos com as novas descobertas re-
veladas a cada dia. Questionamentos seculares serão respon-
didos? Como ficarão os conceitos das religiões? A civiliza-
ções seriam avançadas ou atrasadas em relação aos terráque-
os? A humanidade deve se reparar para esse grande evento
mundial e a hora H da grande descoberta é uma questão de
dias, meses ou anos.

Candidatos
Enquanto isto aqui no planeta terra, os pré-candidatos às elei-
ções de 2018  começam a colocar as manguinhas de fora. No
pleito eleitoral do próximo ano serão eleitos o presidente da
república, vice-presidente, governadores, senadores, depu-
tados federais e deputados estaduais. Embora a euforia dos
candidatos seja grande, o eleitor está desacreditado nos polí-
ticos brasileiros. Os malas-sujas agora vestem “pele de cor-
deiro” e tentam ludibriar os eleitores. Os escândalos de cor-
rupção, desvio de recursos públicos e enriquecimento ilícito
fez com que a credibilidade da classe política chegasse ao fun-
do do poço. Em Candeias teremos candidatos a deputado es-
tadual e federal.

Distribuição do peixe
A distribuição do tradicional peixe às famílias carentes do
município de Candeias, durante a Semana Santa, ocorrerá
no dia 11 de abril. A informação é da Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social - SEDAS, que fará  a entrega do
peixe  nos locais pré-determinados, mediante a entrega de
tickets. Serão contempladas as famílias previamente cadas-
tradas e beneficiárias do programa bolsa família ou que es-
tão inscritas em algum programa da secretaria. Os postos de
distribuição do peixe serão instalados na sede e nos distritos.

Cinismo generalizado
É impressionante o cinismo dos políticos brasileiros envolvi-
dos em atos de corrupção ao se declararem inocentes. É qua-
se impossível um político assumir que praticou um delito,
renunciar ao cargo público e devolver o dinheiro roubado.
Uma das atribuições de um político  é também ser ator. Eles
representam muito bem e são dignos de ganhar um Oscar.
Mas eles esquecem que o eleitor de boa índole e que tem a Lei
como norteadora e que respeitam a ordem e os bons costu-
mes não se deixam enganar. Nas eleições de 2018 é chegada
a hora de dar um grito de independência e banir de uma vez
da política os representantes que envergonham o país.

Povo pobre
Povo pobre de cultura, povo pobre de conhecimento, povo
pobre de educação. Esta é a parcela da população brasileira
que está conformada com a situação caótica do Brasil. É um
povo sem estudo e sem perspectiva de um futuro melhor e
que se acomoda com a corrupção e a roubalheira. Os excluí-
dos do conhecimento acham normal a “podridão” verificada
nos recentes governos que administraram o país. É lamentá-
vel que milhões de brasileiros usem o telefone para eliminar
um integrante de um ridículo programa de TV, mas que não
tem a dignidade de erguer a bandeira brasileira e protestar
contra a crise econômica, financeira e moral.

Esporte
Para inserir e incentivar o esporte na vida do cidadão candei-
ens, a Secretaria Municipal de Esportes retornou as ativida-
des com diversas modalidades esportivas. Serão ministradas
no Ginásio Poliesportivo de Candeias as aulas de ginástica,
taekwondo, capoeira, juijtsu, muaithay, karatê, handebol, bas-
quete, vôlei,futsal e zumba. A iniciativa faz parte do progra-
ma “Atleta Cidadão do Futuro” e deve movimentar a cidade
com práticas esportivas e revitalizar a auto estima de jovens,
adultos e idosos.

Reinauguração de pintura
Ficou feio para a administração do prefeito Dr. Pitagoras a
reinauguração da pintura do Colégio professor Dásio José de
Souza como uma grande obra. O evento teve toda  popa com
direito a fanfarra, decoração especial e discurso do deputado
Sargento Isidoro, do secretário de educação Jair Cardoso e
do prefeito Dr. Pitagoras. Apesar dos esforços dos alunos da
Fundação Dr Jesus, que se empenharam para realizar o ser-
viço, a nova pintura deu destaque ao estabelecimento, mas
inaugurar uma pintura é algo inédito na administração pú-
blica em Candeias. As críticas se propagaram pela cidade.

A condenação de Lula
Cresce a expectativa sobre o resultado dos inquéritos que en-
volvem o ex-presidente Luis Lula Inácio da Silva. Se conde-
nado, Lula entra para a notoriedade como o presidente que
mais respondeu a ações na justiça, algo jamais visto na histó-
ria desse país. Se por um lado, setores oposicionistas querem
ver o ex-presidente atrás das grades, aliados defendem vee-
mentemente a sua inocência e alegam que os atos ilícitos pra-
ticados na sua administração já existiam em governos passa-
dos. É como se um crime justificasse outro. De fato, Lula é
um semianalfabeto. Não é um intelectual, nem um doutor e
nem um juiz, mas se acha acima da Lei e tenta subestimar a
inteligência do povo brasileiro.

Os clientes que frequentam o
Centro de Abastecimento de
Candeias estão sujeitos à ex-
trema  falta de organização e
muita sujeira nos quatro pavi-
lhões que compõem o comple-
xo comercial. A falta de  em-
penho dos feirantes em pro-
porcionar à população, um lo-
cal aprazível para a comercia-
lização de alimentos ou produ-
tos e também, de uma direção
com medidas rígidas e eficien-
tes para organizar o local, fa-
zem da feira livre de Candeias
um local desolador. A reporta-
gem do Candeeiro constatou
uma desorganização generali-
zada, alimentos no chão, mui-
ta sujeira, portões enferruja-
dos, caneletas sujas a céu aber-
to, infiltrações, desnível do
piso, buracos, infestação de
ratos e baratas e um aspecto
deprimente da estrutura físi-
ca.

Inaugurado em 1994, no
governo Antonio Carlos Maga-
lhães, o Centro de Abasteci-
mento de Candeias é o mais
imponente  na Região Metro-
politana de Salvador e  atual-
mente atende compradores de
diversas cidades circunvizi-
nhas, como Madre de Deus,
São Francisco do Conde e São
Sebastião do Passé. A feira de
Candeias ganha destaque de-
vido a grande variedade de
produtos, localização estraté-
gica e preços competitivos.
Entretanto, os problemas se
acumulam dia-após-dia à es-
pera de uma solução plausível
por parte do poder público
municipal.

Para a feirante Dona Jan-
dira, que comercializa frutas
há mais de cinquentas anos, a
desorganização é feita princi-
palmente pelos feirantes que
vem de fora. “Eles chegam e
tomam conta de tudo. Fecham
a passagem de clientes, espa-
lham o lixo e vão embora dei-
xando um estrago muito gran-

de. Já vi feirante fazendo ne-
cessidade fisiológica atrás da
barraca. O que falta é uma di-
reção de pulso forte para or-
ganizar”, alfinetou.

Já a cliente Dona Nice que
reside na Rua Guanabara, fre-
quentadora semanal da feira
de Candeias vociferou sobre o
fedor que existe no local. “Aqui
o mau cheiro é horrível, Com-
pramos os alimentos tendo
que respirar um ar poluído
que causa náuseas. A falta de
higiene é constante, mas que
pode ser resolvido com a lava-
gem semanal com um carro
pipa e muito detergente” suge-
riu dona Nice.

A situação do Centro de
Abastecimento de Candeias é
preocupante. Veja algumas ir-
regularidades apurados pela
reportagem do jornal o Cande-
eiro:

Câmaras frigoríficas
Grande parte dos açou-

gueiros que comercializam
carne verde não cumprem a
determinação da Vigilância
Sanitária para acondicionar o
produto em câmaras frigorífi-
cas transparentes. A mercado-
ria fica exposta ao ar livre, su-
jeita à contaminação e à sujei-
ra. Há açougues que expõem
carnes em cima de papelão, o
que é proibido por lei. Além
disto, manipulam a carne para
o corte e em seguida pegam em
dinheiro, contaminando assim
a mercadoria.

Boxes
Muitos boxes para a co-

mercialização de frutas, verdu-
ras e legumes estão ociosos.
Alguns feirantes ignoram os
balcões construídos pela pre-
feitura e armam as barracas
em vias laterais, impedindo  a
circulação de pedestres, inclu-
sive na entrada, onde o acesso
é estreito. Com isso, o aspecto
da feira fica horrível; plásticos

pendurados, barracas fora do
padrão e muitos produtos co-
mercializados no chão, tendo
apenas uma lona como supor-
te. Os alimentos são tratados
sem as normas básicas de hi-
giene e saúde.

Resistência
De acordo com o ex-fiscal

Roque  Tadeu várias medidas
foram tomadas para organizar
o local. Entretanto, alguns fei-
rantes resistem em seguir as
determinações da direção.
Eles acham que são os donos
da feira e que podem fazer de
tudo. “Se uma ordem de proi-
bição é dada pelo fiscal  para
determinado setor da feira,
vem outro feirante ocupa o lu-
gar e ainda procura problema.
A resistência e arrogância pre-
dominam. Tem que ter pulso
forte para manter a ordem”
comentou Tadeu.

Prostituição
Outro problema que se ve-

rifica na rua marginal do Cen-
tro de Abastecimento de Can-
deias é a prostituição femini-
na. Mulhereschegam como
quem  não quer nada e assedi-
am os pretendentes a uma
aventura sexual. Um frequen-
tador relatou que estavam be-
bendo uma cerveja e foi pa-
querado. Num piscar de olhos
já estava aos beijos e abraços
com a pretendente, mas  que
o programa custaria R$
200,00.

Sobre as denúncias, o dire-
tor do Centro de Abastecimen-
to de Candeias Firmino Augus-
to Barbosa declarou que vári-
as medidas estão sendo toma-
das para solucionar os proble-
mas. Em relação aos boxes va-
zios, um cadastramento está
sendo realizados para recolo-
car os feirantes em seu devido
pavilhão. “O consumidor já
deve ter notado que em pouco
mais de dois meses  fizemos al-
gumas mudanças. Havia  o co-
mércio de roupas  ao lado do
pavilhão administrativo. Isto
não existe mais e determina-
mos a mudança desse feiran-
tes para o setor de confecções
e calçados”. Afirmou Firmino.
Já em relação a falta de higie-
ne com os alimentos, o diretor
informou que ações de preven-
ção, fiscalização e controle se-
rão realizadas semanalmente
pela Vigilância Sanitária. Tam-
bém está programada a lava-
gem com detergente em cami-
nhão pipa todos os domingos
para a higienização do piso e
das caneletas de todo o Cen-
tro de abastecimento. Sobre a
sujeira, a prefeitura disponibi-
liza bombonas plásticas em
todos os pavilhões, mas os fei-
rantes jogam o lixo no chão,
obstruem canaletas e isto cau-
sa mau cheiro. Outra noticia
de relevância é a elaboração de
um projeto para a reforma ge-
ral de todos os pavilhões. Este
projeto será encaminhado ao
governo do Estado.

A Câmara Municipal de Can-
deias realizou uma sessão es-
pecial na manhã do último dia
14, proposta pela vereadora
Lucimeire Magalhães, para
lembrar o Dia Internacional
da Mulher, que é comemora-
do em todo o mundo, no dia 8
de março.

A sessão em homenagem
ao Dia Internacional da Mu-
lher foi conduzida pela verea-
dora Lucimeire Magalhães,
que dividiu a bancada com as
vereadoras Rosana de Bobó e
Rita Loira, aniversariante do
dia.

Com pouca participação
popular, pois o auditório da

Câmara não estava cheio, a
sessão foi aberta pela vereado-
ra Lucimeire Magalhães, que
falou dos avanços conquista-
dos pelas mulheres nos últi-
mos anos, mas citou os vários
problemas que ainda são en-
frentados pelo sexo feminino.
A vereadora contou que este-
ve recentemente na Central de
Abastecimento e ficou estarre-
cida com o estado em que en-
controu várias mulheres que
freqüentam o local para se
prostituir e consumir drogas.
“A situação é deprimente, de
dá pena. Temos que fazer al-
guma coisa para ajudar aque-
las mulheres” cobrou a Vere-
adora.

Coube ao vereador Arnal-
do Araújo, líder do governo na
Câmara Municipal, fazer um
pronunciamento em homena-
gem a todas as mulheres de
Candeias, da Bahia, do Brasil
e do mundo. O parlamentar
leu um discurso onde lembrou
porque foi instituído o dia 8 de
Março como o Dia Internaci-
onal da Mulher. Além de falar
da histórica data, Arnaldo
Araújo também citou as difi-
culdades enfrentadas pelas
mulheres ainda hoje.

Os vereadores Fernando
Calmon (presidente da Casa),
Gil Soares, Rita Loira e Diego
Maia, usaram a palavra para
homenagear as mulheres.

Destaque
Para dar um tom românti-

co à sessão especial que home-
nageou o Dia Internacional da
Mulher foi convidada a canto-
ra candeense Ariane Azevedo,
que com sua linda e marcante
voz deu um show à parte.
Mostrando todo o seu carisma
e romantismo, Ariane inter-
pretou músicas como Roma-
ria, de Renato Teixeira; Porto
Solidão, de Jessé, além de ho-
menagear a vereadora Rita
Loira, aniversariante do dia,
cantando o “parabéns pra
você”.

Também participaram da
sessão a presidente e a dire-
tora da CDL, Paula França e
Eliana Belo, respectivamente;
as esposas de alguns Vereado-
res, além dos vereadores Síl-
vio Correia, Mica, Pastor
Adailton, Jorge da JM, Valdir
Cruz, Val Enfremeiro, Nal da
Samartim, Alcione Cica.

Da Redação

Foto: Zé Eduardo

Distribuição de
peixe da
Semana Santa
em candeias é
mantida

A distribuição do tradicional
peixe às famílias carentes do
município, durante o período
da semana santa, ocorrerá
este ano no dia 11 de Abril das
08 às 16 horas, na sede e nos
distritos e a prefeitura de Can-
deias começou no último dia
20, o cadastramento e retira-
da dos tickets.

Os tickets serão entregues
a todos os beneficiários do
programa Bolsa Família e
usuários que fazem parte dos
programas sociais ofertados
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social –
SEDAS. Segundo a secretaria,
serão entregues os peixes para
cada família, mediante a apre-
sentação do ticket.

O cadastramento e entre-
ga dos tickets será realizado
nos dias 20, 21, 22 e 23 de
março nos distritos, e de 27 a
29 de março, na sede. Para se
cadastrar e retirar o ticket é
preciso levar os seguintes do-
cumentos: RG; CPF; Cartão
do Bolsa Família e Compro-
vante de Residência.
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