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Candeias é apenas a quinta colocada
em IDH na Região Metropolitana

Apesar de melhorado nos últimos anos, o IDH de Candeias ainda é muito baixo observado-se o que arrecada

Agência BB de Candeias
reativa parceria com a
Prefeitura Municipal

Democratas lança projeto
“Ouvindo Candeias”

Educação
Étnica-Racial
é discutida
durante
seminário em
Candeias

Vários grupos folclóricos
se apresentaram no
Seminário Étnico-Racial
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ACM Neto, prestigiou o
evento do DEM de Candeias
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SFC sediou mais um Campeonato
Baiano de Velocidade na Terra

PSL de Mata
de São João
terá candidato
a prefeito nas
próximas
eleições

O jovem presidente do
PSL de Mata de São é o
pre-candidato do partido
no município
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Estamos na Rede Mundial

Abdias Alves / Foto: Arquivo

IDH significa Índice de
Desenvolvimento Humano,
instituído pela ONU
(Organização das Nações
Unidas) para avaliar a
qualidade de vida e o
desenvolvimento econômico
de uma população.

Anualmente é elaborado o
Relatório de Desenvolvimento
Humano (RDH) pelo
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(PNUD) com base em três
pilares (Saúde, Educação e
Renda) que são medidos da
seguinte forma:
Saúde - Uma vida longa e
saudável: expectativa de vida
ao nascer
Educação - O acesso ao
conhecimento: média de anos
de estudo (adultos) e anos
esperados de escolaridade
(crianças)
Renda - Um padrão de vida
decente: medido pela Renda
Nacional Bruta (RNB) com
base na Paridade de Poder de
Compra (PPC) por habitante.

O IDH varia entre zero(0)
(nenhum desenvolvimento
humano) e um (1)
(desenvolvimento humano
total), revelando que quanto
maior a proximidade de 1,
mais desenvolvido é o país, o
estado e o município.

Candeias, por exemplo,
ocupa a quinta posição entre
os 13 municípios que
compõem a Região
metropolitana de Salvador.
De acordo com dados de 2013,
divulgados pelo site
DEEPASK – Portal da
Transparência das Cidades do
Brasil, o município obteve
nota 0,691, ficando atrás de
Salvador (0,759), Lauro de
Freitas (0,754), Madre de
Deus (0,708) e Camaçari
(0,694). E na frente de Dias
D’ávila (0,676), Simões Filho
(0,675), São Francisco do
Conde (0,674), Itaparica
(0,670), Mata de São João
(0,668), Pojuca (0,666), São
Sebastião do Passé (0,675) e
Vera Cruz com (0,645).

Com a presença do prefeito
ACM Neto, o Democratas lan-
çou no último dia 8 de abril, o
projeto Ouvindo Candeias,
que terá encontros em todos
os bairros, distritos e segmen-
tos organizados para discutir
os problemas da cidade. Ou-
tra meta do projeto é colher
sugestões para a construção
de um Plano de Governo do
Democratas para a cidade,
que será apresentado na pró-
xima campanha eleitoral.

Nos dias 16 e 17 de abril, São
Francisco do Conde sediou
mais uma edição do
Campeonato Baiano de
Velocidade na Terra. Foram
realizadas as 1ª e 2ª etapas da
competição, no Autódromo
Internacional da Bahia, pela
segunda vez. O primeiro
evento no local aconteceu em
dezembro de 2015.

O Autódromo é uma
parceria entre a Prefeitura
Municipal de São Francisco

do Conde e a Federação de
Automobilismo da Bahia
(FAB). O circuito tem 140 mil
metros quadrados, dos 850
mil que foram doados pela
Prefeitura à FAB, para a
construção de todo o
complexo esportivo. O
circuito de Velocidade na
Terra tem 1.600 metros de
extensão por 14 metros de
largura, com cinco curvas
para direita e duas para a
esquerda.

Durante todo o dia 21 de mar-
ço, profissionais da Educação
do município participaram, na
Câmara de Vereadores, do Se-
minário “Candeias: construin-
do caminhos para a Educação
Étnico-Racial”. Realizado pela
Secretaria Municipal da Edu-
cação e apoiado pela Univer-
sidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-Bra-
sileira (Unilab), o Seminário
está aprofundando as refle-
xões sobre as diretrizes para a
implementação da História e
Cultura Afro-Brasileira na
grande curricular.

Rafael Pires, presidente do
PSL Matense e pré-candidato
a prefeito do município, vem
ganhando destaque no cená-
rio político. Filho do
renomado advogado eleitoral
José Pires, o jovem cresceu
vendo o carinho do pai por sua
terra natal, despertando nele,
desde cedo, o amor por Mata
de São João.

Numa reunião com o prefeito
Sargento Francisco, no mês
passado, a gerência do Banco
do Brasil de Candeias,
reativou a parceria entre a
instituição financeira e a
Prefeitura, para a volta do
benefício do empréstimo
consignado aos funcionários
públicos municipais.

A partir de agora, todo
servidor da Prefeitura de
Candeias poderá conseguir o
empréstimo consignado com
taxas especiais e os menores
juros do mercado, e o que é

mais importante, com a
garantia do Banco do Brasil.

De acordo com o gerente
da agência do BB de Candeias,
Reinaldo Ferreira de Oliveira,
o Banco do Brasil
disponibiliza esse serviço com
o objetivo de facilitar a vida do
funcionário público
municipal.

Qualquer servidor da
Prefeitura que tiver interesse
em conseguir o empréstimo
basta procurar a agência do
BB, na rua 13 de Maio, no
centro de Candeias.

Depois de muito relutar,
finalmente resolvemos
disponibilizar o nosso jornal O
Candeeiro na rede mundial de
computadores, atendendo a
centenas de pedidos de nossos
leitores e anunciantes,
espalhados pela Bahia a fora.

A decisão foi tomada
devido à influência do
companheiro Rubens Testa,
que dispõe de um canal de
Internet, a Rede Multimídia.

Agora, o internauta terá
acesso à informações em
tempo real, junto com a
edição mensal do jornal O

Candeeiro.
Além das informações no

vídeo , a RM disponibiliza
uma rádio Net - M, que fica no
ar 24 horas, com entrevistas e
informações gerais.

A partir de agora, você  já
pode acessar O Candeeiro em:
www.rmocandeeiro.com.br
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Espírito e laboratório

Racismo — cancro social

Estudar para se emancipar

Um dos mais
abomináveis males que
existe é a submissão. A
origem dessa palavra
vem do Latim
submissio, que significa
“ato de abaixar, de

afundar, de ceder”. Infelizmente,
esse tipo de comportamento não é
raro em nosso país, principalmente
pelo fato do Estado não
disponibilizar democraticamente as
ferramentas educacionais
necessárias – principais antídotos
contra as condutas submissas.

Já que o Estado não oferece tais
oportunidades, cabe ao indivíduo se
esforçar e lutar para adquirir
conhecimento, se quiser se
desvencilhar dos grilhões da
escravidão da ignorância. Mas
apesar de árdua, toda essa luta é
valida. Todo sacrifício terá
recompensas, mesmo que seja em
longo prazo. E, se a recompensa for
uma independência intelectual e
cultural, vale muito à pena lutar por
isso.

Então, avante! Vamos à luta.
Vamos nos qualificar, estudar,
questionar; buscar outras verdades;
criar outras possibilidades de
compreender a vida; sair da zona de
conforto, fugir do “mais do mesmo”;
conhecer, entender e defender
nossos direitos… Enfim, não ficar
dependente das opiniões alheias,

nem permanecer subserviente ao
sistema.

Precisamos parar de brigar por
coisas fúteis e inúteis, e focar nossa
atenção para o que realmente é
relevante para nossa vida. Por
exemplo, enquanto alguns
torcedores medíocres brigam e
matam por seu time de futebol, os
dirigentes e presidentes dos
respectivos clubes são amigos,
jantam juntos depois da partida, e
pouco se importam com o placar
final. A mesma coisa na esfera
política: enquanto o país fica
dividido em dois blocos – cada parte
defendendo aquele ou outro partido,
desfazendo-se até amizades – os
respectivos governantes estão em
conluio nos bastidores, conspirando
em favor do próprio bolso, fingindo
ser rivais publicamente, rindo da
nossa cara, e os tolos ignorantes
brigando a favor de A ou B. Por que
não unificar essas forças antagônicas
em manifestações a favor de uma
reforma política geral, em prol de um
bem estar coletivo? Por que não lutar
por uma melhor distribuição de
renda e de terras? Por que não exigir
que nossos impostos pagos sejam
realmente destinados a melhores
condições na saúde, educação,
segurança? Por que não lutar para
que o código penal seja cumprido
indistintamente, e não apenas para
quem tem condições de pagar um

bom advogado? Enfim, devemos
canalizar nossa força para planejar
e reestruturar nossas vidas em prol
de um futuro melhor para todos, e
não ficar discutindo banalidades.
Eleanor Roosevelt, uma grande
defensora dos direitos humanos, já
afirmava: “Mentes pequenas
discutem pessoas; mentes medianas
discutem eventos; grandes mentes
discutem ideias”.

Precisamos deixar de discutir
pessoas e passar a discutir ideias,
mas para isso é necessário
estudarmos. Pois, enquanto não nos
emanciparmos educacionalmente
continuaremos a viver sob as rédeas
de uma minoria que está no poder,
muitas vezes com instrução
educacional bem menor que a
nossa… E, no final das contas, eles
nem se importam com isso porque
têem certeza que, depois de quatro
anos, utilizarão os mesmos artifícios
e engodos para continuar no poder.
E como sabem disso? É fácil
descobrir, porque nossa ignorância
é tão avassaladora e evidente que
fomos capazes de eleger um palhaço,
semianalfabeto, como o segundo
deputado federal mais votado do
país, na última eleição.

Em 20 de março, no hemisfério sul,
onde o Brasil está localizado, tem
início o outono. A estação lembra os
tempos de maturidade, espírito do
qual devemos nos revestir para lidar
com os desafios diários. Um deles —
sem dúvida uma tarefa para todos os
brasileiros, sejam brancos, negros ou
mestiços — é o combate ao racismo
em todas as suas torpezas.

Não é de hoje que levanto minha
voz contra esse cancro da sociedade,
inclusive porque, como a maioria dos
brasileiros, tenho sangue negro.
Desde a década de 1980, a imprensa
do Brasil e do exterior vem
publicando vários de meus artigos,
em que exalto o valor da raça negra,
a exemplo de “Apartheidlá
e  Apartheids  cá”, “Racismo é
obscenidade”, “A miscigenação do
mundo é inevitável”, e tantos outros.

Ao árbitro Márcio Chagas da
Silva, aos jogadores Tinga e Arouca
e a quem mais tenha sido vítima de
algum desses atos covardes, a nossa
solidariedade permanente.

É muito sugestivo, portanto, que,
em 21 de março, alvorecer do outono
no país, celebremos o Dia
Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial. A data,
instituída pela ONU em 1969,
homenageia os 69 sul-africanos
assassinados em 1960, durante um
confronto com a polícia. Eles

protestavam contra a “Lei do passe”,
que impedia o direito de ir e vir da
população negra. “Massacre de
Sharpeville”, assim ficou conhecido
esse lamentável episódio em
Joanesburgo, na África do Sul, que
colocou mais uma mancha de sangue
na história da Humanidade.

Enquanto houver uma criatura
cruelmente discriminada, o currículo
humano estará maculado.
Perseveremos, pois, no trabalho de
congraçar, pelo Ecumenismo dos
Corações, as etnias existentes no
mundo.

Leitura e Interpretação
Daí primarmos por levar

educação de qualidade às crianças e
aos jovens das escolas da LBV e de
seus programas socioeducativos.
Alimentados de valores espirituais,
humanos, éticos e de cidadania, eles
serão os multiplicadores de práticas
construtoras da Paz e do progresso
sustentável para as comunidades do
planeta.

O Programa Permanente de
Incentivo à Leitura e Interpretação
da Informação, que aplicamos na
rede de ensino da LBV, tem
igualmente esse propósito. O
Resumo da Semana, de circulação
interna, do Conjunto Educacional
Boa Vontade, em São Paulo/SP,
destaca que “a leitura e a escrita são

imprescindíveis para a inclusão do
indivíduo na sociedade letrada,
cabendo à escola o papel de
sistematizar esses saberes”. A
iniciativa, aliada a todas as
disciplinas da matriz curricular,
atende alunos desde o Berçário ao
Ensino Médio.

Temos ainda a notícia de que “o
resultado positivo dessas ações é
comprovado no desempenho de
nossos educandos em exames que
exigem proficiência em leitura e
interpretação de texto. Em 2013, por
exemplo, os alunos, da capital
paulista, Pedro Furtado, Letícia
Dutra e Michael Araújo
conquistaram o 1o, 2o e 3o lugares na
Categoria 2a série do Ensino Médio,
do simulado promovido pelo
Sistema Educacional
Universitário”. E conclui a
publicação: “Os alunos Giovanna de
Melo e Matheus Lombardi
obtiveram o 2o e 3o lugares na
Categoria 3 a série. Coube ao Ensino
Médio do Conjunto Educacional Boa
Vontade o 1o lugar
num ranking geral de 80 escolas
participantes”.

No artigo de hoje,
c o m e n t a r e m o s
acerca da tese do
médico norte-
americano Stuart
Hameroff e do físico
britânico sir  Roger
Penrose segundo a

qual a existência da Alma pode ser
comprovada cientificamente.
Tomando por base uma teoria de
1996, sugerem que o cérebro seria
uma máquina biológica, com 100
bilhões de neurônios, funcionando
como rede de informação.

Entrevistados pelo jornal inglês
Daily Mail, os pesquisadores
explicaram a teoria quântica da
consciência, pela qual as Almas
estariam contidas em estruturas
denominadas microtúbulos,
localizadas, por sua vez, nas células
cerebrais. A gravidade quântica
nesses microtúbulos é, na opinião
deles, a responsável pelas
experiências da consciência.

Exemplifica o dr. Hameroff:
“Vamos dizer que o coração pare de
bater, o sangue pare de fluir, os
microtúbulos percam seu estado
quântico. A informação quântica
dentro dos microtúbulos não é
destruída. Ela não pode ser
destruída; simplesmente, é
distribuída e dissipada pelo
universo. (...) Se o paciente é
ressuscitado, esta informação

quântica pode voltar para os
microtúbulos, e ele passa por uma
EQM (experiência de quase-
morte)”.

O Espírito e a Mente
Ainda são teorias.

Mas observamos crescente
interesse sobre o tema, cujo campo
de pesquisa é muito vasto. Todavia,
necessário se faz ressaltar que o
Espírito ou a Alma não se resume a
uma projeção da mente carnal, o
raciocínio material. Trata-se de
essência eterna e inteligente que,
enquanto ligada ao corpo — por um
fio luminoso que se desprende por
efeito da morte —, anima a vida
como a conhecemos no mundo.
Salomão, o governante sábio, em
Eclesiastes, 12:6 e 7, fala-nos desse
“fio de prata”, que, ao se romper, leva
o pó (corpo) de volta à terra de onde
veio, e o Espírito retorna a Deus, que
o concedeu. Na verdade, como há
décadas dizemos, o Espírito não é
simples projeção da mente.

A Ciência chegará ao Espírito
Escrevendo no Jornal de

Brasília, em 20/6/1991, afirmei que
tempo há de vir em que o Espírito
será claramente levado por todos em
consideração. A Ciência está
chegando até ele: o que a Religião
intui a Ciência um dia comprovará
em laboratório. (Bem que, na área

científica, como tantas vezes já
afirmei, não pode haver convicções
pétreas nem negações sem
remissão.) Ciência sem Religião pode
tornar-se secura de Alma. Religião
sem Ciência pode descambar para o
fanatismo. Por isso, na época ideal
que todos desejamos ver surgir no
horizonte da História, a Ciência
(Cérebro, Mente), iluminada pelo
Amor (Religião, Coração Fraterno),
elevará o ser humano à conquista da
Verdade. Assim como houve
acelerado progresso material neste
século 20 (estávamos em 1991) —
rapidamente passamos da carroça
para o foguete interplanetário —,
ocorrerá o mesmo no campo do
sentimento (Espírito), de modo que
se estabeleça um mundo mais
apreciável. Conforme dizia o poeta e
jornalista Alziro Zarur (1914-1979):
“Atingir o equilíbrio é a meta
suprema. O Bem nunca será vencido
pelo mal”. Tal equilíbrio virá quando
a criatura, pelo Amor ou pela Dor,
compreender que é preciso aliar à
inteligência do cérebro a do coração.
De qualquer forma a Humanidade
evolui sempre... Ou será que,
materialmente falando, estamos
ainda nos tempos das cavernas?!...
Evidente que não! O mesmo se dará
no campo moral-espiritual, e creio
que mais pelo efeito da Mestra Dor,
que, por sinal, é a libertação da Alma.

Carlos Martins não será candidato
Como informamos aqui nesse espaço, o secretário de Desenvolvimento
Urbano do Estado, Carlos Martins, dependia da aquiescência do
governador Rui Costa para ser candidato a prefeito de Candeias nas
próximas eleições. Como o Secretário é um dos principais colaboradores
do Governador e está tocando a principal obra do Estado (a linha 2 do
metrô), Martins foi aconselhado pelo Governador a desistir da sua
candidatura e, para justificar a decisão publicou a seguinte mensagem:
“Amigos,
Em 2012 a nossa candidatura, apesar de não ter sido vitoriosa
eleitoralmente, mostrou para Candeias um novo caminho político.
Conseguimos romper com o ciclo vicioso das disputas familiares, revelando
ser possível descortinar horizontes fora das disputas tradicionais. 
Infelizmente, o meu partido não fez essa leitura e preferiu trilhar pelo
caminho mais fácil: do empreguismo oficial, do assistencialismo e da
ausência de políticas de desenvolvimento e/ou políticas públicas. 

Após quatro anos vimos o resultado de tudo isso: uma gestão caótica
que aumenta o fosso entre Candeias e as demais cidades da Região
Metropolitana de Salvador, e o que é pior, aprofunda ainda mais nossos
problemas sociais. Ausência de projetos e, por conseguinte de políticas,
falta de credibilidade política perante os governos Federal e Estadual,
clientelismo e assistencialismo vulgar, sempre foram à tônica deste
desgoverno.

Essa má gestão da cidade também é responsável por centenas de mortes,
devido à ausência de uma UTI no nosso destruído hospital, responsável
ainda pelas mortes de jovens que, sem uma escola técnica ou uma
universidade, são presas fáceis do mundo do tráfico de drogas. Isso sem
falar do abandono dos distritos que carecem do mínimo de infraestrutura
básica e onde as pessoas vivem em condições absolutamente precárias:
sem saneamento, posto médico e à mercê da violência urbana. A realidade
de Candeias, hoje, é um verdadeiro caos na saúde, educação e políticas
públicas. 

Infelizmente, mesmo diante deste cenário, as forças políticas que
discordam deste processo e que poderiam articular um amplo projeto de
reconstrução da cidade, insistem em alternativas individuais baseadas em
premissas falsas, sem analisar outros fatores que podem ser definidores
num processo eleitoral. O ego fala mais alto. 

Por isso, depois de muita reflexão e com o coração partido, resolvi tomar
a decisão de não concorrer às eleições neste ano. Pesou na minha decisão
a dificuldade de união destes setores, critérios de definição de candidaturas
e ausência de uma discussão qualificada de um projeto de governo de união
e reconstrução. 

Estarei, a partir de agora, na trincheira para conduzir um grupo que
esteja disposto a revolucionar a política de Candeias, elegendo um
Legislativo comprometido com uma nova política na cidade e que rompa
com a relação subserviente e oportunista com o Executivo. 

Que o empreguismo oficial, às vezes fantasma, e o assistencialismo
barato, dê lugar a ações que visem políticas sociais e públicas relacionadas
à educação, cultura, esporte e lazer para todos e não apenas para cooptação
política. Enfim, um Legislativo que construa alternativas para a saída do
caos social que estamos submetidos.

Não me afastarei do processo, muito pelo contrário, estarei nas
discussões que visem reerguer com seriedade propostas para nossa cidade.
Não é hora de aventuras ou de práticas conservadoras na gestão.
Precisamos olhar as práticas que deram certo na região e que melhoraram
a vida das pessoas. 

Dirijo-me especialmente aqueles quase nove mil votos que acreditaram
que Candeias tem jeito. Continuemos acreditando, continuemos insistindo
e vamos levar à frente nomes que compõem este projeto. Vamos em frente!
Com entusiasmo e com motivação ainda é possível mudar as prática
políticas de nossa cidade. Botemos a estrela no peito e digamos para todos
que Candeias sim, tem jeito”. 
Carlos Martins

Prefeito Sargento Francisco responde
O prefeito Sargento Francisco divulgou uma nota, na semana passada,
respondendo as críticas feitas pelo secretário de Desenvolvimento Urbano
do Estado, Carlos Martins. Veja na íntegra, na página 3 desta edição, o
que escreveu o chefe do Executivo de Candeias

Renovação na Câmara
Os analistas de plantão dizem que nas próximas eleições municipais, a
Câmara de Vereadores terá uma renovação entre 40 a 50 por cento. Se
assim o é, pelo menos sete dos atuais vereadores não renovarão os seus
mandatos. Quem serão os reeleitos? Tem muita gente com as barbas de
molho. Quem tá dentro, não quer sair. Quem tá fora, quer entrar. O bicho
vai pegar. Vamos ver quem tem farinha no saco!

Para Reflexão
“Se almejas contemplar os vales, sobe ao topo da montanha; se desejas
ver o topo da montanha, ascende até as nuvens, mas, se procuras alcançar
as nuvens, fecha os olhos e pensa”.
Você já fez a sua boa ação hoje?
Não esqueça, tudo aquilo que plantamos, colhemos.
Pense nisso!
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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
segmento 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 ainda oferece um serviço
exclusivo para as indústrias do Polo Petroquímico.

Largo do Triângulo, 31 Centro
Candeias-Ba - Fone: (71) 3601-2680

TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO,
PISOS, AZULEJOS,

FERRAMENTAS
E MATERIAL HIDRÁULICO

PORTAS SOB ENCOMENDA
EM MADEIRA E ALUMÍNIO

ELIZEU MATERIAL PARA
CONSTRUÇÃO

Vem aí o mais moderno e
aconchegante Condomínio

Residencial da Região Metropolitana
de Salvadore Recôncavo Bahiano!

AGUARDEM!

Quintas do Barão
Um lançamento da Quintas do Barão
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Agência - 1726-4
Candeias-Bahia

Rua 13 de Maio, nº 209 - Fone: (71) 3340-0750

BANCO DO BRASIL
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Campanha de
vacinação
antirrábica é
iniciada em
Candeias

Partido Verde

se fortalece

em Candeias

Toni Gleidson, presiden-
te do PV de Candeias

Depois de quase um ano
de paralisação, as obras
da Mucunga, no distrito
de Passé,  recomeçaram

Segunda etapa da pavimentação
da Orla de Mucunga é iniciada

A segunda etapa da obra de
pavimentação Orla de
Mucunga, localidade do
distrito de Passé, em
Candeias, foi iniciada nas
últimas semanas, depois de
quase um ano de paralisação.
A pavimentação é resultado
do constante apelo da
Prefeitura de Candeias ao
Governo do Estado, que em
2014 deu o aval para a

execução da obra através da
Companhia de
Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia (Conder).
A Orla

Principal acesso às belezas
locais do distrito, a Orla de
Mucunga era apenas lama.
Com a pavimentação, o
distrito passará a receber
melhor seus visitantes que
vão em busca das belas
paisagens para relaxar,
navegar, saborear a famosa
culinária local ou agregar
mais conhecimento sobre a
história da cidade de
Candeias, que surgiu em
Passé.

Além de dar ao distrito um
visual ainda melhor, a obra de
pavimentação vai beneficiar a
comunidade que vive
principalmente  da pesca e
marscagem.

A Secretaria Municipal de
Saúde de Candeias, por meio
do departamento de Vigilância
Epidemiológica, iniciou a
campanha de vacinação
antirrábica canina no último
dia 4 de abril. A campanha
abrangerá bairros e distritos
do município, onde os
vacinadores irão de casa em
casa.

A vacina antirrábica deve
ser aplicada nos cães para a
proteção dos mesmos e da
população em geral. Um posto
fixo para vacinação ficará num
ponto de apoio localizado ao
lado do Colégio Luiz Viana
Filho, no centro da cidade. A
campanha conta com a
participação de um médico
veterinário da Vigilância
Epidemiológica. O veterinário
irá esclarecer as principais
dúvidas da população sobre as
zoonoses (doenças
transmitidas dos animais aos
humanos), além de examinar
os animais no intuito de
controlar a Raiva e a
Leishmaniose Visceral Canina,
consideradas as mais
importantes zoonoses.

De acordo com o presidente do
Partido Verde de Candeias,
Toni Gleidson, a legenda no
município ficou fortalecida de-
pois do encerramento do pra-
zo para filiação de novos mem-
bros, quando foram políticos
tentaram tomar o partido dele.

Ainda segundo o presiden-
te, o PV já tem mais de 15 can-
didatos a vereador nas
proximas eleições e deverá fa-
zer coligação como o objetivo
de eleger dois vereadores. En-
tre os nomes do partido que
concorrerá a uma cadeira na
Câmara Municipal, está o em-
presário Sílvio Correira, que se
filiou ao partido recentemen-
te. Toni também é pre-candi-
dato a vereador.

DEM lança projeto Ouvindo Candeias

“É preciso dar um basta a todo tipo de intolerância, preconceito,
discriminação, e é através da educação que conseguiremos isto”,
disse o professor Jair Cardoso - Idealisador do Seminário

Educação Étnica-Racial é discutida durante seminário
em Candeias

Durante todoo dia 21 de
março, profissionais da
Educação do município
participaram, na Câmara de
Vereadores, do Seminário
“Candeias: construindo
caminhos para a Educação
Étnico-Racial”. Realizado pela
Secretaria Municipal de
Educação e apoiado pela
Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab), o
Seminário está aprofundando
as reflexões sobre as diretrizes
para a implementação da

História e Cultura Afro-
Brasileira.

Presente na abertura do
Seminário, o prefeito
Sargento Francisco lembrou o
Dia Internacional de Combate
ao Racismo, comemorado
neste dia 21, e comentou a Lei
Federal Nº 10.639/03, que,
segundo ele, foi criada
justamente para diminuir a
distância entre as etnias. “Esta
problemática passa por
questões culturais, religiosas,
etc., e este Seminário serve
justamente para isto:

disseminar o combate ao
racismo e trabalhar a
igualdade, a começar pela
nossa cidade”, ressaltou.

A diretora da Unilab,
Professora Matilde Ribeiro,
palestrou acerca das políticas
de ações afirmativas
consoante a Lei Federal Nº
10.639/03, que trata
especificamente das diretrizes
e bases da educação nacional,
incluindo no currículo oficial
da Rede de Ensino a
obrigatoriedade do tema
“História e Cultura Afro-
Brasileira. Já pela tarde, os
professores da Unilab,
Carlindo Fausto Antônio e
Fernando Pina, palestraram
sobre os desafios da educação
étnico-racial, enfatizando a
valorização do currículo e das
práticas pedagógicas.

“Precisamos trazer essa
discussão para nossos
educadores porque a
educação precisa refletir a cor
da nossa pele. O negro ajudou
a construir a história do nosso
país, a nossa cultura, mas
ainda hoje é discriminado. É

preciso dar um basta a todo
tipo de intolerância,
preconceito, discriminação, e
é através da educação que
conseguiremos isto”, destacou
o secretário municipal da
Educação, Jair Cardoso.

Também participaram do
Seminário, a subsecretária
municipal da Educação, Rosa
Maria Vaz, o secretário de
Serviços Públicos, Milton
Viana, o secretário de Cultura
e Turismo, Laildo Conceição,
a presidente do Conselho
Municipal da Educação,
Janilda Santos Souza, e
diversos representantes de
entidades e grupos culturais
afro da região.

O Seminário encerrou-se
na terça-feira, 22 de março,
continuando a discussão
sobre o tema à luz das Leis
Federais Nº 10.639/03,
11.645/08, 12.288/10, das
Diretrizes Curriculares para a
Educação, das relações
Étnico-Raciais e do Plano de
Implementação das Diretrizes
Curriculares para a Educação
das Relações Étnico-Raciais.

As religiões afro foram representadas no Seminário
promovido pela Secretaria de Educação de Candeias

Com a presença do prefeito de
Salvador, ACM Neto, o
Democratas lançou na noite
do dia 8 de abril, o projeto
Ouvindo Candeias, que terá
encontros com todos os
bairros, distritos e segmentos
organizados para discutir os
problemas da cidade. Outra
meta do projeto é colher as
sugestões para a construção
de um Plano de Governo do
Democratas para a cidade,
que será apresentado na
próxima campanha eleitoral,
que vai eleger os novos
vereadores e prefeitos de todo
o Brasil.

Com público estimado em
mais de 4 mil pessoas,
segundo os organizadores,
que lotaram o Clube Ideal, e
com as presenças  do
deputado Pablo Barrozo, ex-
deputado  Junior Magalhaes,
as Ex-prefeitas Amiga Ju e
Tonha Magalhães, além do
chefe de Gabinete do Prefeito
de Salvador, João Roma, os
Democratas fizeram uma
explanação do projeto.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, foi recepcionado
pela ex-prefeita Tonha Magalhães e seus aliados

Restaurante  O BRASEIRO

*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

Fonte e Foto: ASCOM / DEM

“Nosso objetivo é um
só: a mudança para
melhor de Mata”,
ressalta Rafael Pires

Rafael Pires - Pres. PSL

Rafael Pires, presidente do
PSL Matense e pré-candidato
a prefeito do município, vem
ganhando destaque no
cenário político. Filho do
renomado advogado eleitoral
José Pires, o jovem cresceu
vendo o carinho do pai por sua
terra natal, despertando nele,
desde cedo, o amor por Mata
de São João.

Como presidente do PSL
Matense, Rafael mostra que
apostar no novo é o caminho
certo. E a população também
acredita nisso, considerando
Pires como via de recuperação
da autoestima da cidade.
Renovação na política
significa visão de mundo
renovada e o objetivo do
partido é proporcionar aos
moradores uma vida melhor,
transformando de forma
positiva a realidade de Mata.
“Fico lisonjeado com o
reconhecimento do povo
matense ao nosso trabalho e
à nossa proposta de mudança.
Nosso objetivo é um só: a
mudança para melhor de
Mata”, ressaltou Rafael Pires.

Divulgado o Atlas da Violência na Bahia
O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA),
fundação pública federal
vinculada ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão em parceria com o
Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FPSP),
publicou no último dia 22 de
março, o Atlas da Violência
2016.

O estudo aponta dados
estatísticos sobre os índices de
violência, através de
homicídio, principalmente
contra negros, mulheres e
crianças, além de destacar a
evolução dos homicídios no
Brasil, nas regiões e unidades
federativas, evolução dos
homicídios nas microrregiões
brasileiras e violência de
gênero de 2004 a 2014.

Bandeiras - Entre as
bandeiras do PSL Matense
estão: saúde pública de
qualidade, investimento para
o esporte, revitalização da
zona rural, valorização do
comércio local, melhorias nas
estradas, ligação entre a sede
e o litoral, geração de emprego
e renda, qualificação da mão
de obra profissional, incentivo
ao jovem empreendedor,
educação pública de
qualidade e parcerias visando
uma segurança pública
eficiente e eficaz.

Um dos idealizadores do
Projeto e muito empolgado
com a multidão que tomou
conta do evento, o Prefeito
ACM Neto disse que não
medirá esforços para ajudar
Candeias e o DEM para
apresentar um plano de
governo que devolva Candeias
ao seu povo.

Já a ex-prefeita Tonha
Magalhães agradeceu a
presença das pessoas e disse
que não há como transformar
uma cidade sem a
participação de todos e, por
isso, o DEM irá em cada canto
do município fazer um
verdadeiro diagnóstico da
situação atual, ouvindo e
discutindo as soluções para
que a cidade das luzes volte a
brilhar.

O Projeto Ouvindo
Candeias terá um site para
que as pessoas possam enviar
suas sugestões e o ciclo de
debates com toda a cidade e
com categorias organizadas.
Além disso, terá debates com
especialistas em gestão

pública sobre os temas que
mais afligem a população de
Candeias. Em breve será

anunciado o calendário com
os eventos já previstos.

A pesquisa aponta a região
Nordeste, inclusive a Bahia,
com o aumento nos índices de
violência por homicídio e cita
as cidades que estão
relacionadas ao crescimento:
Cotegipe, Barreiras, Boquira,
Catú, Porto Seguro, Senhor do
Bonfim, Serrinha, Santo
Antônio de Jesus, Euclides da
Cunha, Valença, Feira de
Santana, Barra e Jeremoado.

Simões Filho
Vale destacar que diferente

do que é amplamente
divulgado pela impressa
regional sobre os índices de
violência, Simões Filho não foi
citado em nenhum dos tópicos
pesquisados e na
oportunidade, a Prefeitura
Municipal de Simões Filho

reafirma o compromisso com
a população e com os órgãos
responsáveis pela segurança
da cidade (Polícia Civil,
Militar, Rondesp e os seus
comandantes) de continuar o
trabalho no combate e
prevenção a violência no
município.

Candeias
Apesar de também ser

considerada uma cidade
violenta, Candeias também
não aparece entre os
municípios baianos que
tiveram os índices de violência
aumentados nos últimos anos,
o que mostra que a região
metropolitana, que sempre foi
destacada com alto índice de
insegurança, agora saiu desse
mapa.

Prefeitura de SFC vai

criar o Esporte Mais

A Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer – SECEL de
São Francisco do Conde
realizará um evento na Câmara
de Vereadores para o
lançamento do programa
Esporte Mais. A ação acontece
no dia 27 de abril, às 09h e será
aberto ao público.

O programa Esporte Mais é
uma iniciativa da Secretaria de
Esportes e Lazer – SECEL, que
tem por finalidade desenvolver
uma série de projetos
esportivos, de promoção à
saúde e bem-estar para a
comunidade franciscana, a
exemplo do Servidor Fitness,
onde os servidores municipais
poderão praticar atividades
físicas como aeróbica e
ginástica funcional
semanalmente, no horário das
17h às 20h, na Orla Marítima.
Outro projeto que merece
destaque no programa é a
Iniciação Esportiva – projeto
que leva a prática do esporte
para os bairros e é dirigido para
todas as crianças do município.
Tem também o Domingo
Esportivo, que promove a
prática esportiva entre a
garotada das localidades e
acontece todos os domingos. Os
Jogos de Verão é outra
modalidade que já faz parte do
calendário esportivo local,
voltado para os jovens das
comunidades franciscanas.

Fonte e Foto: ASCOM / PSL Matense
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Rua do Triângulo, nº 15 - Centro / Candeias-Bahia Fone: (71) 3605-4141

Rua do Carro, 60 - Ed. Fórum Park - Sala 204 Campo da Pólvora   ao
lado do Fórum Rui Barbosa-Salvador-Bahia - Fone: (71) 3321-6199

ANTÔNIO JOSÉ & ADVOGADOS ASSOCIADOS
#Reclamações Trabalhistas #AuxílioDoença #Ações Previdenciárias

#Pensão por Morte #Acidente de Trabalho #Aposentadorias  #Doenças Ocupacionais
#Amparo ao Idoso  #Revisão de Benefícios #Amparo ao Deficiente

Candeias poderá ganhar
500 postos de trabalho
pelo Jovem Aprendiz

Fórum foi realizado na sede da AMPEB

Fonte: ASCOM/PMC

SFC realizou Oficinas de Prognóstico para Elaboração do
Plano de Saneamento Básico e do Plano de Resíduos Sólidos

           Fonte: AGECOM/PMSFC

Representantes da Secretaria
da Juventude de Candeias
(Sejuv) participaram do
Fórum Baiano de
Aprendizado que foi realizado
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, na última sexta-
feira (18), na sede da
Associação do Ministério
Público da Bahia (Ampeb).No
encontro, a Sejuv aproveitou
para apresentar as demandas
da cidade de Candeias. Nesta
oportunidade, foi sinalizada a
possibilidade de se conseguir
mais 500 postos de trabalho
através do Programa Jovem
Aprendiz.

Entre os participantes do
encontro, estavam a auditora
fiscal do trabalho, Dra. Marli
Pereira, que preside o Fórum,
a coordenadora estadual de
Aprendizagem do Instituto
Brasileiro Pró Educação
Trabalho e Desenvolvimento

(Isbet), Eugênia Gazineu, e a
coordenadora municipal
também do Isbet, Leyse
Diana.

As demandas de Candeias
foram levadas para a
apreciação da Dra.
MarliPereira, quese
comprometeu a atender o
município de Candeias com
prioridade. Ela também
sinalizou algo muito positivo,
já que,mesmo diante da crise
e segundo o levantamento do
próprio MTE, Candeias tem a
possibilidade de abrir mais
500 postos de trabalho
através do Jovem Aprendiz
nas empresas localizadas no
município.

Vale lembrar que o
Programa Jovem Aprendiz foi
implantado em Candeias pela
Secretaria Municipal da
Juventude, após fechar uma
parceria com o Isbet em

março de 2015. De lá para cá,
já são mais de cinco mil jovens
inscritos no Programa e mais
de 200 já foram
encaminhados ao mercado de
trabalho. Os jovens que são
empregados pelo Programa
passam por uma capacitação
gratuita durante o primeiro
momento do exercício
profissional. Quanto aos
inscritos que ainda aguardam
novas oportunidades, já
iniciaram uma capacitação
pré-laboral com o Curso de
Orientação Social e
Profissional, sendo a primeira
turma capacitada no dia 9 de
março deste ano.O objetivo do
curso de Orientação Social e

Profissional é preparar os
jovens para que tenham mais
chances nas seleções das
empresas e melhor
desempenho funcional.

“Nosso compromisso é
ampliar a oferta de vagas aos
inscritos do Jovem Aprendiz,
segundo os dados do próprio
MTE. Independente do atual
momento de crise, existe uma
demanda laboral por parte
das empresas instaladas em
Candeias de pelo menos 500
vagas. É justamente este
espaço que esperamos ocupar
e para isto não mediremos
esforços”, afirmou o
secretário da Juventude.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde, através da
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SEMA, está
realizando no município as
Oficinas de Prognóstico para
Elaboração do Plano de
Saneamento Básico e do Plano
de Resíduos Sólidos. Para a
discussão, a Prefeitura
convidou as organizações
sociais, conselhos e a
comunidade para
participarem das Oficinas de
Prognóstico. Durante os
encontros foram apontados os

problemas identificados na
fase de diagnóstico e
discutidas possíveis propostas
referentes aos problemas do
município na área de
saneamento.

A primeira Oficina de
Prognóstico aconteceu no
auditório da Secretaria da
Fazenda – SEFAZ, na Rua do
Asfalto, das 08h às 12h, no dia
19 de abril, e contou com a
presença de representações
dos seguintes bairros: Centro,
Nova São Francisco,
Pitangueira, Santa Rita, Baixa

Fria, São Bento das Lajes,
Onze Casas, Porto de Brotas,
Campinas, Gurujé, Macaco e
Santa Elisa. Ainda irão se
reunir na Associação
Comunitária do Coroado, os
representantes dos bairros do
Monte Recôncavo,
Paramirim, Coroado,
Madruga, Vencimento e da
Zona Rural, com o mesmo
objetivo.

No último dia20 de abril
foi a vez das representações de
Muribeca, Socorro, Caípe,
Mataripe, Ponta do Ferrolho,

Engenho de Baixo, Santo
Estevão, Ilhote, Coqueiro
Grande, Ilha das Fontes, Ilha
do Pati e Ilha das Bimbarras
realizarem o encontro que tem
a mesma proposta. A ação
aconteceu na sede da
Administração Regional do
Caípe de Baixo. As
comunidades de Jabequara
das Flores e Jabequara da
Areia se encontraram no
Clube Recanto das Árvores
para a oficina do bairro.

Resposta do prefeito
Sargento Francisco às
acusações publicadas
em redes sociais feitas
pelo secretário Carlos
Martins

Prezados amigos,
Aproxima-se o pleito eleitoral de 2016 e, junto com ele, surgem
as falácias, as mentiras, as difamações, o jogo político barato e
sujo.

Eu relutei em posicionar-me diante das acusações e ilações
que vem sendo postadas nas redes sociais pelo candidato
derrotado, Carlos Martins. Foi a vontade do povo que me
elegeu. Não entendo o ódio que demonstra em suas falas a
meu respeito.

O candidato derrotado vem cobrando atitudes da minha
administração, mas faz a crítica pela crítica, pelo mero prazer
de acusar. Ajudar o município que seria bom, nunca!

Eu li, estupefato, ele me acusar de ser responsável pelas
mortes de várias pessoas, pelo fato de nosso hospital
municipal não ter uma UTI, como nunca teve. Ainda teve o
despautério de me colocar como responsável pelo ingresso
de jovens do nosso município no universo das drogas e pelo
aumento da criminalidade. Por desconhecimento ou má fé,
esquece ele do Pacto Federativo que estabelece competências
federais, estaduais e municipais.

Eu sou sargento da PM com muito orgulho, vereador por
três mandatos, e hoje estou prefeito de Candeias. Conquistei
tudo na minha vida com muita determinação e luta. Apesar
de não ser candeiense de nascimento, amo esta terra e me
considero filho dela. Eu nunca a abandonei por qualquer
motivo. Desde que aqui cheguei, há 33 (trinta e três) anos,
me apaixonei por esta cidade e nunca mais fui embora. Meus
melhores amigos estão aqui, minha família e meus filhos
vivem aqui. Quem ama Candeias não a abandona. Nunca perdi
uma eleição porque moro em Candeias e vivencio o dia a dia
do nosso povo.

Em resposta ao divulgado pelo citado e em respeito à
população, considerando o meu direito ao contraditório,
informo:

1-      Quanto à UTI, existem 10 (dez) leitos de UTI no
município de Candeias no Hospital Medicina Humana, que
são regulados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,
através da Central de Regulação. Infelizmente, o município
não pode levar pacientes diretamente para os leitos do
Hospital Medicina Humana, uma vez que há a obrigatoriedade
de os dados dos pacientes serem encaminhados para a Central
de Regulação, que é quem faz as autorizações;

2-      Quanto ao aumento do índice da criminalidade, que
ocorre em todo o Brasil, desde quando assumi o cargo de
gestor municipal, a Prefeitura de Candeias realizou ações que
visaram auxiliar a gestão da segurança pública. Apesar da
segurança pública ser uma competência do Governo do
Estado, a atual administração municipal buscou parcerias
com a Polícia Militar, por reconhecer a necessidade de ajudar
a segurança dos nossos munícipes. A iluminação da cidade
melhorou consideravelmente, a Central de
Videomonitoramento 24h/dia foi implantada com câmeras
de alta precisão em diversos pontos estratégicos da cidade, o
quem tem sido um auxiliar importante da PM e da Secretaria
de Segurança Pública da Bahia em Candeias. A PM também
aumentou o policiamento ostensivo e a elucidação de diversos
crimes e delitos foi facilitada. Antes de reclamar, o citado a
quem motivou esta resposta poderia solicitar da PM/Candeias
e da Polícia Civil/Candeias os relatórios das atividades
resultantes da implantação da Central de
Videomonitoramento;

3-      Quanto à Escola Técnica, que o citado cobra da atual
administração, gostaria que o mesmo empenho em criticar
ele tivesse em viabilizar tal escola para nossa cidade. Quantos
cargos de primeiro escalão o senhor citado já teve no Governo
do Estado? Quanto de empenho foi depositado por sua pessoa
para trazer uma escola desta, tão importante para os nossos
jovens que sonham ao longo de tantos anos?

Estou prefeito há 4 anos e o senhor citado fará 10 anos no
alto escalão do Governo do Estado sem nunca se utilizar deste
prestígio para fazer algo por Candeias e por seus conterrâneos.

Amar Candeias não é fixar residência temporária de 4 em
4 anos. É fazer muito mais. É viver Candeias em toda sua
plenitude.

Aproveito a disposição do citado senhor em ser “analista
político” para lhe cobrar publicamente ações que já lhe fiz
oficialmente por várias vezes, e com o amor que o mesmo
renovou nos últimos dias por Candeias, possa, enfim,
destravar a pasta da SEDUR e do órgão Conder para ajudar o
seu município e o seu povo:

a)      A pavimentação que está sendo executada na Orla
da Mucungá, no Distrito de Passé, e que é resultante da
emenda parlamentar do Deputado Federal Paulo Magalhães;

b)      A conclusão da pavimentação das ruas do Malembá
de Baixo, que estava paralisada e que é resultante de uma
emenda parlamentar do então Deputado Federal Nelson
Pelegrino;

c)       A realização da contenção das encostas que
conseguimos com o apoio do Governador Rui Costa, no valor
de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), recurso oriundo do
Ministério da Integração Nacional que ficou na
responsabilidade de sua Secretaria, estando até os dias atuais
sem que tais obras fossem sequer iniciadas.

Por que a SEDUR, sob a sua batuta, despreza tanto
Candeias, secretário? Vamos falar menos e trabalhar mais pela
nossa cidade que o senhor visita – infelizmente - somente em
período eleitoral, com raras exceções. Tenho certeza que o
governador da Bahia prima por Candeias e tem compromisso
com o nosso município, mas deve ficar surpreso com a sua
falta de interesse em ajudar a própria cidade.

Sem mais, fica a reflexão e a cobrança deste cidadão
candeiense de coração,

Francisco Silva Conceição / Prefeito de Candeias

Fonte : AGECOM/PMSFC
Foto: Arquivo

Pescadores e marisqueiras estão sendo cadastrados
pela Prefeitura de São Francisco do Conde
A Portaria nº 04/2016
publicada no dia 22 de março
no Diário Oficial de São
Francisco do Conde dispõe
sobre os procedimentos
necessários para
c a d a s t r a m e n t o ,
acompanhamento e
concessão de benefícios aos
pescadores e marisqueiras
profissionais e que exercem a
atividade pesqueira de forma
artesanal, durante o período
do Defeso no município. Com
isso, fica declarado que o
pescador ou marisqueira
profissional que exerça
atividade artesanal ou em
regime de economia familiar
fará jus ao beneficio no valor
de 01 salário mínimo mensal,
durante o período de defeso
da atividade pesqueira no
município, que corresponde
aos meses de junho, julho e
agosto.

Para efeito de
credenciamento municipal, o
profissional deverá apresentar
o cadastro atualizado
periodicamente junto à

O município tem dezenas  de pescadores e marisqueiras

Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca - SEAP,
pelo menos a cada ano,
visando o acompanhamento e
monitoramento das ações da
categoria, bem como subsidiar
a aplicação de recursos no
plano de serviços, projetos e
benefícios, a partir de
diagnósticos situacionais cada
vez mais precisos.

Os profissionais podem
requerer o seu beneficio junto
a SEAP com a apresentação
dos seguintes documentos:
registro de pescador

profissional devidamente
atualizado, emitido pelo
Ministério da Pesca e
Agricultura com antecedência
mínima de três anos da data
do início do período de defeso;
comprovar não ser
beneficiário do Programa de
Acolhimento Social – PAS e
comprovar não estar em
nenhum gozo de nenhum
benefício de prestação
continuada junto a
Previdência ou a Assistência
Social do Governo Federal,
exceto auxílio acidente,

pensão por morte e Bolsa
Família; declaração da
Colônia de Pescadores Z-05,
ou de Associação de
Pescadores e/ou
Marisqueiras, devidamente
legalizada, com jurisdição
sobre a área onde atue o
pescador artesanal, nos
limites do município, que
comprovem o exercício da
profissão; quitação com
obrigações estatutárias e
associativas; que se dedicou à
pesca em caráter ininterrupto,
durante o período
compreendido entre o defeso
anterior e o em curso; que não
dispõe de outra renda;
comprovação de residência no
município em pelo menos 05
anos; fatura de conta de
energia elétrica, água ou
fatura de cartão de crédito e/
ou telefone em nome do
beneficiário, cônjuge,
companheiro, genitores e/ou
filhos, dentre outros
documentos.
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cobrimos Qualquer Oferta

www.linsmercantil.com.br / linsmercantil@hotmail.com
 Rod. 522 - Centro Empre. José Alves Fone: (71) 3601-6911  Candeias-Ba.

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/BA 3130

Convênio PETROBRAS
Ortodontia & Implantes

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

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS,
TINTASTUBOS & 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.

VENHA CONHECER

Os melhores preços da cidade
#BATERIAS # EXTINTORES #LANTERNAS

#ÓLEOS LUBRIFICANTES #FARÓIS
#PEÇAS PARA TODOS OS CAMINHÕES

SC TRANSPORTES
Grupo Sílvio Correia

AQUI VOCÊ ENCONTRA
PARA LOCAÇÃO:

Caminhões Munck
Retroescavadeiras
Caminhões Tanque
Guindastes
e Pranchas

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

VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO, COM OS MENORES PREÇOS
Bebidas, Secos & Molhados e Gêneros Alimentícios em Geral

Rua 14 de Agosto, nº 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Ba.

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Mangueiras Hidráulicas - Ar Condicionado - Travas Elétricas

Motores e Bombas - Alinhamento de Balanceamento

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

Georgem Luiz Moreira da Silva
                            CRC - 15210 - BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

ESCRITA
CONTÁBIL,

FISCAL E PESSOAL

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


