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LBV recebe homenagem
na Assembleia Legislativa

          Foto: ASCOM / LBV

Pré-candidatos a prefeito de Candeias são recebidos pelo Governador

Faltando pouco mais de cinco
me ses para as eleições  muni-
cipais, a pré-campanha em
Candeias começa a movimen-
tar o tabuleiro da sucessão.

No último dia 9 de maio, o
prefeito Sargento Francisco
reuniu onze vereadores da sua
bancada na Câmara e, acom-
panhado do senador Otto
Alencar e do deputado federal
Paulo Magalhães, foi ao Palá-
cio de Ondina apresentar a sua
pré-candidata a prefeita de
Candeias, Marivalda Silva
(PT) ao governador Rui Cos-
ta. Segundo o prefeito, o Go-
vernador ficou entusiasmado
com a escolha da petista, as-
segurando que participará da

campanha eleitoral.
Dois dias depois, o vice-go-

vernador João Leão, levou o
vereador Dr. Pitágoras (PP) no
mesmo Palácio de Ondina e o
apresentou ao governador Rui
Costa como o seu pré-candida-
to à sucessão em Candeias. De
acordo com  o ex-vice prefeito
Jarinho, que esteve na reunião
com o Governador, Rui Costa
teria dito que em Candeias ele
seria um “magistrado”.

Pelo visto, se as coisas con-
tinuarem como estão, teremos
em Candeias duas candidatu-
ras na base do Governo do Es-
tado, na disputa pela prefeitu-
ra municipal, um fato inédito
na política local.              Pag.3

Unijorge realiza aula inaugural
do Polo EAD em Candeias

Ângelo Santana  participa
de Seminário em Brasília

No dia 9 de maio, aconteceu a
aula inaugural do polo EAD
Unijorge no município de
Candeias. No local, são
ofertados cursos de graduação
nas áreas de Administração,
Ciências Contábeis,
Pedagogia, Serviço Social,
CST em Logística e Gestão de
Recursos Humanos.

De acordo com o professor
Osvaldo Miranda Filho,
coordenador geral do polo
Candeias, a implantação do
EAD no município chega para
atender a um grande universo
de estudantes da região.  Pag.3

Os alunos do EAD
Candeias começaram as
aulas na semana passada

O governador Rui Costa recebeu o prefeito Sargento
Francisco, que ao lado de Otto Alencar e Paulo
Magalhães, apresentou a sua pré-candidata a
prefeita de Candeias, Marivalda Silva (PT)

O vice-governador João Leão, presidente do Partido
Progressista na Bahia,  apresentou ao governador
Rui Costa, o vereador Dr. Pitágoras (PP) como seu
pré-candidato a prefeito de Candeias

Depois de lançar a sua pré-
candidatura a prefeito de São
Sebastião do Passé, em um
evento que reuniu mais de mil
pessoas, o ex-vereador Ângelo
Santana (PSB) participou
recentemente, em Brasília, de
um seminário preparatório
para as eleições deste ano.  O
evento, cujo tema foi “Cidades
inclusivas” foi organizado pela
Fundação João Mangabeira,
uma instituição

socialista,voltada à formação
de políticos.

O seminário contou com a
participação de cerca de 850
pré-candidatos a prefeito do
PSB, de todo país. Ângelo
Santana e mais 50 pré-
candidatos a prefeito da
Bahia, foram recepcionados
pela senadora Lídice da Mata,
pelo deputado federal Bebeto
Galvão e pela deputada
estadual Fabíola Mansur.

Ângelo Santana ao lado de lideranças do PSB baiano
A Sansil agora tem Design de Interiores Página 5

Uma sessão especial, proposta
pelo deputado Jurandir
Oliveira (PSL), realizada no
último dia 9 de maio, na
Assembleia Legislativa,
comemorou os 60 anos de
atuação da Legião da Boa
Vontade (LBV) na Bahia. A
primeira unidade da
instituição fundada pelo poeta

e radialista Alziro Zarur em
1950, foi inaugurada em
Salvador, em 9 de maio de
1966.

Hoje, presidida pelo
jornalista, escritor e
radialista, José de Paiva
Netto, a LBV é reconhecida
pela Organização das Nações
Unidas e desenvolve na Bahia

programas como o Criança:
Futuro no Presente; Vida
Plena; Vivência Solidária;
Cidadão bebê; Jovem: Futuro
no Presente, e Capacitação e
Inclusão Produtiva, nos
centros que funcionam na
Ribeira, no Bonocô, em
Itabuna e mais recentemente
em Itinga, Lauro de Freitas.

Para o diretor da Legião da
Boa Vontade para o nordeste,
Valdenir Ferreira, que esteve
na solenidade representando
o mestre Paiva Netto, o
trabalho realizado pela
instituição em todo o Brasil, é
fruto da dedicação  e do apoio
dos brasileiros que têm amor
no coração.

As crianças atendidas pelos programas desenvolvidos pela LBV de Salvador, cantaram e dançaram durante a
sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia, proposta pelo deputado Jurandir Oliveira (PSL)

        Pag.4
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A Fé é o combustível das Boas Obras

Em uma palestra
que proferi de
improviso no Rio
de Janeiro/RJ, em
5 de julho de 1991,
asseverei que a Fé
é o combustível

d a s Boas Obras;
portanto, do trabalho. Tantos
anos se passaram, e essa frase
continua cumprindo o papel de
fortalecer os corações. É como a
prece. Ela é necessária a todo
instante, porque a Alma, assim
como o corpo, necessita de
alimento. O que sustenta o
Espírito é justamente a oração. O
Amor que vem de Deus é
resultado de nossa permanente
sintonia com o Pai Celestial. Mas
é preciso não esmorecer ante as
intempéries da existência. É de
Jesus, o Cristo Ecumênico, o
Divino Estadista, este incentivo
basilar: “Aquele que perseverar
até ao fim será salvo”
(Evangelho, segundo Mateus,
10:22).

Oração do trabalhador
Pelo ensejo do Dia do

Trabalhador, comemorado em
primeiro de maio, dedico aos
operários da Terra e do Céu da
Terra — já que os mortos não
morrem — a “Oração do
Trabalhador”, de autoria do
nobre “Médico dos Pobres”, dr.
Bezerra de Menezes (1831-1900),
Espírito, por intermédio da
sensitiva Maria Cecília Paiva,
constante do livro Veleiro de Luz:

“Senhor, nossos corações
reunidos aos corações que oram

e trabalham em Teu Nome
entoam o cântico de amor e de
felicidade que nos invade a Alma.

“Humildes trabalhadores de
Tua Seara, somos ainda os
pequeninos aprendizes do Teu
Evangelho que nos esclarece
para a longa jornada do infinito.

“Louvamos a Tua Grandeza
que estende mãos generosas à
nossa debilidade, amparando-
nos para que possamos exercer
o Divino Mandato que nos
confiaste.

“Nós Te louvamos o nome
sagrado que imprime em nossas
vidas a força necessária para
empunharmos a enxada do
trabalhador consciente de sua
responsabilidade.

“Nós Te agradecemos as
bênçãos generosas que deixas em
nossos caminhos como frutos
sazonados do Teu Amor,
ofertando-nos vitalidade maior.

“Nós Te suplicamos, Senhor,
que não nos deixes viver ao som
das trombetas da vaidade, ou ao
som dos elogios fáceis.

“Sabemos, Divino Mestre,
quão pequenos e frágeis somos e
quão necessárias são as Tuas
Bênçãos para o nosso
fortalecimento.

“Reergue-nos, Senhor,
quando fraquejarmos.

“Inspira-nos nos momentos
difíceis.

“Ampara-nos hoje e sempre.
“Que os dias de trabalho que

Te ofertamos sejam iluminados
pelas Auras de Teus Anjos, a fim
de que aqueles que se
aproximarem de nós recebam a

gota de orvalho que balsamiza e
cura.

“Não nos deixes entregues ao
orgulho que ainda vive em nosso
íntimo e permite que, humildes
trabalhadores de hoje, possamos
prosseguir sempre, rumo aos
mais altos planos, amando-Te e
servindo sempre em Teu Nome.

“Anjo de Deus, envolve-nos na
Tua Luz, e, estrada afora,
cantaremos glórias ao Teu Nome
para sempre!”.

Belíssima oração! Faz bem à
Alma. Espiritualidade Ecumênica
é para isso: fazer bem ao nosso
Espírito. Portanto, muito
oportuna esta palavra do meu
saudoso amigo ex-presidente da
Academia Brasileira de Letras
(ABL) Austregésilo de Athayde
(1898-1993): “A verdadeira
religião ensina, orienta, edifica,
porém não ameaça. A infinita
bondade de Deus não pode ser
clava mortal para os pecadores”.

Um mundo melhor
A edição 234 da revista BOA

VONTADE (março de 2013)
trouxe este destaque da palavra
do vocalista do grupo Nenhum de
Nós, Thedy Corrêa: “A LBV faz
um trabalho sensacional, porque
muitas pessoas têm dificuldade
de enxergar esta possibilidade:
a de que existe um mundo
melhor... e a LBV mostra isso a
elas”.

Grato ao generoso povo
brasileiro, que tem tornado
possíveis essas ações de Boa
Vontade com seu imprescindível
apoio.

Em tempo algum a civilização
alcançou tamanho grau de
tecnologia. Que falta, pois, para
que haja Paz? Resta sublimar as
ações do progresso com a
Espiritualidade Ecumênica, que
potencialmente nos acompanha —
saibamos ou não saibamos,
queiramos ou não queiramos —
desde antes do berço e de que
devemos ser proclamadores, como
crentes em Deus. Naturalmente
que entendido como Amor,
Verdade e também Justiça, que ”é
o apoio do mundo”, ao passo
que ”a injustiça, pelo contrário, é
origem e fonte de todas as
calamidades que o afligem”,
consoante o pensamento do

Motivação x produtividade

Que falta ao mundo para que haja Paz?
filósofo Dietrich de

Holbach (1723-1789).
Como escrevi em Dialética da

Boa Vontade — Reflexões e
Pensamentos, lançado em 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.
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
primeiro do coração limpo do
homem. E só Jesus pode purificar
o coração da Humanidade de todo
o ódio, porque Jesus é o Senhor da
Paz.

Porquê Marivalda!!!
Numa conversa com a coluna, o prefeito Sargento Francisco explicou
porquê escolheu a vereadora Marivalda Silva (PT) como sua pré-candidata
à prefeita de Candeias nas próximas eleições, justificando que a escolha se
deu ao fato dele achar que a Vereadora tinha maiores condições de
aglutinar apoios dentro do seu grupo político e, que, por ser do PT,
receberia o apoio integral do governo do Estado na campanha eleitoral.
“Tínhamos quatro bons pretendentes para ser o candidato do nosso grupo,
como todo mundo já sabia, que eram o vice-prefeito Bom Jorge, o ex-
vereador Bobó, o presidente da Câmara Gil Soares, e a própria vereadora
Marivalda. O combinado era que um seria o candidato e os demais
abraçariam a candidatura, até porque precisaríamos estarmos unidos para
ganhar a eleição” justificou Sargento Francisco, informando que a escolha
teve o aval do seu partido, o PSD.
“Antes de anunciarmos o nome da vereadora Marivalda como nossa pré-
candidata, tivemos uma conversa com o senador Otto Alencar (presidente
do PSD da Bahia) e com o deputado federal Paulo Magalhães, representante
do município na Câmara dos Deputados, que concordaram plenamente
com a escolha”, garantiu o prefeito, esclarecendo que o seu partido (PSD)
é um forte aliado do governador Rui Costa e que, por isso, a decisão foi de
consenso.
Sargento Francisco disse ainda, que espera que tanto Bom Jorge, quanto
Bobó e Gil Soares, que pretendiam ser candidatos, tenham entendido a
sua decisão e que somem forças com todo o grupo na campanha eleitoral
que se aproxima. “É evidente que numa situação como essa, quem não foi
o escolhido fique chateado, mas em política é assim mesmo. Bom Jorge,
Gil Soares e Bobó são meus amigos e tenho certeza que eles estarão conosco
nessa caminhada”, finalizou o prefeito, confiante na união do grupo.

Na Vice
O ex-secretário de Esportes, Antônio Gilson da Silva, o Bobó, que já foi
vereadores por três mandatos e na eleição passada elegeu a esposa Rosana,
aceitou ser o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela vereadora
Marivalda Silva (PT) pré-candidata do prefeito Sargento Francisco. A
decisão foi tomada na semana passada.

Efeito Geddel
Aliados da ex-deputada Tonha Magalhães (DEM), pré-candidata a prefeita
de Candeias, estão comemorando a ascensão do presidente do PMDB
baiano, Geddel Vieira Lima, ao Ministério do presidente interino, Michel
Temer. Acham que o peemedebista poderá ajudar a ex-prefeita na
campanha eleitoral de Candeias.

PC do B terá candidato a vereador
Aliado do secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, Carlos
Martins, o empresário e músico Anderson Fraga (vocalista da banda Flor
da Tailândia) deverá ser candidato a vereador nas próximas eleições.
Anderson deixou o Partido dos Trabalhadores recentemente e se filiou ao
PC do B, por onde pretende concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal.
É sangue novo na política de Candeias.

UNIBAHIA
O presidente da Rede UNIBAHIA de Supermercados, Arnaldo Araújo, que
vem fazendo um belo trabalho à frente da entidade, confirmou à coluna
que será mesmo candidato a vereador nas próximas eleições. “Queremos
levar para a política, a nossa experiência como empresário. A UNIBAHIA
é uma entidade que está dando certo e os primeiros frutos já começaram a
aparecer. Se eu me eleger vereador vou trabalhar para fortalecer o micro e
pequeno empresário, que é uma das bandeiras da nossa instituição”, diz
Arnaldo.

Empolgado
O empresário Sílvio Correia, que pretende concorrer a uma cadeira na
Câmara Municipal de Candeias, pelo Partido Verde, está empolgado com
a aceitação que o seu nome tem recebido dos diversos setores da sociedade
candeense. “Vários amigos têm me procurado para oferecer apoio. Eu nem
anunciei oficialmente que pretendo ser candidato e várias lideranças que
acompanhavam o meu pai, o ex-vereador Cassimiro, dizem que vão me
apoiar. Fico muito feliz com esse reconhecimento”, confidenciou Sílvio à
coluna.

Confiante
O ex-vice-prefeito Jarinho, que participou da apresentação do vereador
Dr. Pitágoras ao governador Rui Costa, como pré candidato de Candeias,
disse que saiu muito confiante da reunião. “Tenho certeza que o governador
Rui Costa deixará o eleitor de Candeias escolher livremente o seu futuro
prefeito”, cravou Jarinho.

Para reflexão
“A megalomania, o desejo de onipotência, a arrogância, causam todas as
perturbações no homem. O ser humano só poderá ser feliz se entrar em
contato com a verdade”.
Você já conversou com Deus hoje? Já agradeceu por mais um dia vivido?
Não esqueça, tudo aquilo que plantamos, colhemos.
Pense Nisso!

O trabalho dignifica o
homem. Além disso,
aumenta a estima, faz
a pessoa se sentir útil
e importante. É como
se fosse uma peça

crucial que faz parte de uma
engrenagem maior que
movimenta o mundo. Mas o
trabalho nem sempre é prazeroso
para todos; nem tanto pelo tipo
de função que realiza, mas
principalmente pelo ambiente
conflituoso e hostil que mais
desmotiva do que inspira e
entusiasma.

Um dos grandes interesses de
uma organização, principalmente
numa esfera capitalista, é o
aumento da produtividade, do
lucro, com o menor custo
possível. E, para isso, muitas
empresas veem os funcionários
apenas como meros objetos,
máquinas, que possibilitem
apenas alcançar as vantagens e o
estágio de rendimento que elas
almejam.

Antigamente o trabalho era
bastante mecanizado e todas as
atividades dos funcionários eram

voltadas apenas para o resultado
final, pouco importando os
aspectos individualizados, e de
saúde mental do trabalhador.
Mas estudos recentes também
indicam a importância da
valorização da mão de obra do
trabalhador em todos os
aspectos. Afinal, trabalhadores
motivados, inevitavelmente,
contribuirão para aumentar a
produtividade de suas
respectivas organizações.

No entanto, essa motivação
deve ser constante, e não apenas
para alcançar metas, mas sim
para que o trabalho e a cobrança
excessivos não contribuam para
o adoecimento psíquico do
trabalhador. A organização que
visa apenas o lucro prejudicará e
muito o desenvolvimento da
empresa, visto que, sem uma
mínima motivação, o trabalhador
buscará outras oportunidades. E
tal rotatividade excessiva pode
afetar os meios de produção

empresarial e,
consequentemente, a qualidade
do produto final.

Nesse contexto, o papel do
psicólogo organizacional é
justamente o de auxiliar no bom
andamento da corporação; evitar
conflitos, ajudar na motivação e
crescimentos das equipes,
garantir que as necessidades dos
colaboradores sejam atendidas,
além de contribuir para uma
melhor comunicação entre
funcionários e diretoria.

Nesse jogo de disputas entre
motivação e produtividade, o
dirigente competente de uma
empresa é aquele que privilegia e
dá atenção aos seus
colaboradores, prezando
principalmente pela saúde
mental dos mesmos. Caso
contrário, trabalhadores
desmotivados produzirão menos,
adoecerão mais, os lucros
diminuirão, a empresa irá à
falência e o dirigente empresário
poderá voltar a ser mais um
trabalhador que procura uma
chance na fila dos
desempregados.
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Governador Rui Costa recebe a
pré-candidata Marivalda Silva

Juventude, cultura e esportes estão
sendo discutidos no Ouvindo Candeias

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

Uma platéia composta principalmente por jovens da
participou da reunião do projeto Ouvindo Candeias

     Texto e Foto: ASCOM/DEM

Participaram do encontro, os vereadores: Gil Soares,
Rafa de Beijoca, Valdir Cruz, Serrinha SS, Roberto
Melo, Fernando Camon, Lucimeire Silva, Pastor
Lima,  João Cláudio, Alcione Borges e Wasshington
de Passé, além da própria Marivalda Silva

Unijorge realiza aula inaugural
do Polo EAD em Candeias

Foi dada a largada no polo da Unijorge em Candeias

Ascom/ Unijorge

Alunos de Enfermagem
da FAC promovem Feira
de Saúde em Candeias

Várias pessoas foram
vacinadas durante a
Feira de Saúde da FAC

Bela iniciativa dos alunos de Enfermagem da FAC

Prefeito Sargento Francisco diz que boatos
espalhados pela oposição é desespero

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

No dia 9 de maio, aconteceu a
aula inaugural do polo EAD
Unijorge no município de
Candeias. No local, são
ofertados cursos de graduação
nas áreas de Administração,
Ciências Contábeis,
Pedagogia, Serviço Social,
CST em Logística e Gestão de
Recursos Humanos.
O evento contou com a
presença dos alunos
matriculados, além dos
tutores Graziela, Sila e
Genivaldo; do analista técnico
e assessor da direção,
Leonardo; e do professor
Osvaldo Miranda,
coordenador geral do polo
Candeias.
Para Karen Sazaki,
coordenadora geral de cursos
EAD Unijorge, a medida
amplia o acesso dos
estudantes à educação. “A
EAD é uma modalidade que é
tão importante quanto a
educação presencial. Feita
com qualidade, já está

comprovado  que as pessoas
aprendem tão profundamente
quanto os alunos dos cursos
presenciais”, afirma.
Em Candeias, o polo vai
funcionar na Faculdade
Regional de Filosofia,
Ciências e Letras de
Candeias(FAC), no distrito de
Caroba, com 15 anos de
experiência na educação de
nível superior.As inscrições
para a EAD estarão abertas

até o dia 20 de maio e podem
ser feitas pelo site
www.unijorge.edu.br , com a
doação de 1 kg de alimento
não perecível. O exame vai ser
realizado no dia 22 de maio.Os
próximos processos poderão
ser agendados.
Mais informações estão
disponíveis no site
www.unijorge.edu.br ou
telefone 0800-071-1121.

Na tarde do último dia 9 de
maio, o governador do Estado,
Rui Costa (PT), recebeu no
Palácio de Ondina, o prefeito
de Candeias, Sargento
Francisco (PSD), o senador
Otto Alencar(PSD), o
deputado federal Paulo
Magalhães (PSD), 11
vereadores da bancada que
apóia a administração
municipal, além da vereadora
Marivalda Silva (PT), líder do
prefeito na Câmara
Municipal.

No encontro, Sargento
Francisco apresentou,
oficialmente, a vereadora
Marivalda como pré-
candidata a prefeita de
Candeias, representando o
seu grupo político.

“Definimos entre nós a
pessoa que representa a
unidade do grupo, e a
vereadora Marivalda cumpriu
todos os requisitos para ser a
nossa representante no pleito
eleitoral que se aproxima”,
afirmou Sargento Francisco.

Durante o evento de
apresentação, o Governador
falou da importância da
cidade para o estado baiano e
também dos investimentos
que o governo estadual tem
feito no município, como a
construção do Anel Viário de
Candeias, a liberação do
crédito para a urbanização das
entradas da cidade através do

DesenBahia, entre outros.
“Recebo com satisfação a
candidatura de Marivalda,
que representa o Partido dos
Trabalhadores e que tem o
apoio de diversos partidos,
inclusive o apoio do PSD, do
nosso Senador Otto Alencar”,
disseRui Costa. O Governador
também informou que a
previsão da entrega do Anel
Viário é de 90 dias.

O Senador Otto Alencar
também declarou total apoio
à candidatura de Marivalda.
“A vereadora Marivalda é uma
mulher guerreira e
batalhadora e merece, pela
sua conduta, a oportunidade
de administrar a cidade de

Candeias. Ela terá de forma
incondicional o meu apoio e o
apoio de todo o meu partido”,
garantiu Otto.

Os demais vereadores
presentes, Gil Soares
(Presidente da Câmara
Municipal), Rafa de Beijoca,
Pastor Lima, Fernando
Calmon, Alcione Borges,
Lucimeire Magalhães,
Washington de Passé, Valdir
Cruz, Roberto Melo e João
Cláudio aproveitaram a
oportunidade para conversar
com o Governador sobre os
maiores anseios da população
que são saúde, pavimentação
e infraestrutura geral, e
pediram apoio.

Cerca de 400 pessoas
compareceram na sede do
Partido Democratas para o
terceiro Encontro do Ouvindo
Candeias e discutir Projetos e
ações para a Juventude,
Cultura e Esportes. Com a
presença do Presidente do
DEM Jean Ferreira, Tonha
Magalhães e de Junior
Magalhães, a noite foi de
emoções e muitas ideias para
a Candeias do Futuro.

Com uma plateia formada
de muitos jovens,
representantes de
movimentos culturais e
esportivos, artistas, músicos,
atletas e esportistas, a noite
teve um clima de muita
esperança no futuro, mas

também de muita indignação
.

O abandono do Mercado
Cultural, da Filarmônica, da
Biblioteca Municipal, do
Estádio Municipal e a
paralisação de projetos como
o Jovem Cidadão, Guarda
Mirim, Segundo Tempo, das
micaretas e carnavais nos
distritos, Escola de
informática, falta de apoio às
fanfarras e às quadrilhas
juninas, além do tratamento
ruim dado aos artistas da
terra, foram temas que
deixaram a plateia revoltada.

No entanto, sugestões de
uma Candeias melhor, com
mais oportunidades para os
jovens, como qualificação

profissional, ampliação das
bolsas universitárias e a
necessidade de oferecer
cursos técnicos apareceram
nas apresentações da noite. 

Em clima festivo e com
muitos elogios, a iniciativa de
ouvir a cidade, foi encerrada
em mais uma reunião do
Projeto Ouvindo Candeias.

Esse projeto irá realizar 29
reuniões nos bairros e
distritos e mais 10 reuniões
temáticas, solicitando a
população para que possa
discutir a cidade de agora e
coletar sugestões para a
Candeias do futuro. Essas
informações estão sendo
tabuladas e irão compor um
plano de trabalho dos
Democratas, que será
apresentado na campanha
deste ano.

Houve o lançamento no
dia 08/04 com a participação
do Prefeito Acm Neto e na
semana passada foi realizado
o primeiro encontro do
Programa, com 600
lideranças da cidade e dos
distritos. A meta do programa
é ouvir 25 mil pessoas na
cidade de Candeias até o início
do mês de agosto. O programa
também terá um site para que
a população participe.

Assim como tem acontecido
em anos anteriores, os alunos
e professores do curso de
Enfermagem da Faculdade
Regional de Filosofia,
Ciências e Letras de Candeias
– FAC, promoveram nos dias

10 e 11 de maio, a já
tradicional Feira de Saúde. O
evento aconteceu na praça Dr.
Francisco Gualberto Dantas
Fontes e contou com a
participação de dezenas de
estudantes.

Esse ano, na Feira de
Saúde foram realizadas
atividades educativas,
abordando temáticas

importantes como: Saúde da
Mulher, prevenção ao vírus
H1N1, Microcefalia, Dengue,
Zica Vírus, Febre
Chikungunya e outros vírus,
além da aferição da pressão
arterial e glicemia, avaliação
antropométrica e vacinação.

De acordo com o professor
Osvaldo de Miranda Filho,
diretor geral da FAC, o curso
de Enfermagem é reconhecido
pelo Ministério da Educação
e a realização da Feira da
Saúde é uma iniciativa dos
próprios alunos e professores,
que buscam uma maior
aproximação   com a
comunidade. “Nós damos
total apoio para a realização
da Feira da Saúde, que já se
tornou uma tradição dos
nosso alunos do curso de
Enfermagem, declarou o
professor Osvaldo.

Diante de uma série de boatos
espalhados pela oposição no
último final de semana, o pre-
feito Sargento Francisco em
conversa com a nossa redação
afirmou que tudo não passa de
desespero da oposição que,
segundo ele, sabe que não tem
condições de ganhar as elei-
ções municipais de outubro
próximo.

De acordo com o prefeito,
os seus opositores são acostu-
mados em época de eleição, a
plantarem notícias inverídicas
com o objetivo de confundir a
cabeça do eleitor. “Eles são
assim mesmo, querem ganhar

no grito, mas não vão ganhar.
Estamos tranquilos, traba-
lhando, para quando chegar-
mos em outubro ganharmos,
de novo, a eleição”, afirmou o
chefe do Executivo candeense,
Sargento Francisco.

Especificamente sobre a
notícia mentirosa espalhada
nas redes sociais, dando con-
ta de que o seu mandato seria
cassado, o prefeito Sargento
Francisco afirmou que “o pro-
cesso em apreço, foi julgado
no último dia 30 de maio,
como improcedente. Portanto,
mais uma vez eles espalharam
notícias falsas”, garantiu . Sargento Francisco

O Candeeiro Leia, anuncie
e divulgue
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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

Barão comemora mais um aniversário

Barão ao lado de D. Valdelice e da filha Deg, no dia
do aniversário, na casa de praia em Guarajuba

LBV completa 60 anos em Salvador e recebe
homenagem da Assembleia Legislativa da Bahia

O jornalista José Eduardo, falou em nome de  O Candeeiro

Jovens atendidas pela LBV fizeram apresentação de dança

O Coral formado por idosas do programa Vida Plena e o grupo de dança Boa
Vontade abrilhantaram o evento com diversas apresentações musicais

Na oportunidade, o responsável pela unidade da LBV
na cidade de Salvador, Valdenir Ferreira, recebeu
das mãos do deputado Jurandy Oliveira, uma placa
congratulando os 60 anos da Entidade

Texto e Fotos: ASCOM / LBV

Ditocar e Dido animaram
a festa do BARÃO

Ascenssão de Temer e Geddel aumenta chances
de Tude voltar à prefeitura de Camaçari Fonte e Foto: ASCOM

PMDB de Camaçari

Tude ao lado de  Geddel e
ACM Neto num ato
político em Camaçari

Cidades

Há exatos 60 anos, foi
fundada, na capital baiana, a
Legião da Boa Vontade. Um
trabalho que começou
pequeno, cresceu e
conquistou grande espaço no
coração do povo
soteropolitano. Com a ajuda
do povo, a Instituição ampara
diariamente milhares de
famílias, crianças,

adolescentes, adultos, idosos
e gestantes, promovendo
ações que socorrem as
necessidades do corpo e da
Alma.

Para marcar a data, a
Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia promoveu,
no último dia 9 de maio, uma
Sessão Especial em
homenagem ao aniversário de

fundação da LBV em
Salvador, proposta pelo
deputado Jurandy Oliveira.

Na oportunidade, o
responsável pela unidade da
LBV na cidade de Salvador,
Valdenir Ferreira, recebeu das
mãos do deputado Jurandy
Oliveira, uma placa
congratulando os 60 anos da
Entidade.

O Plenário do Palácio
Deputado Luís Eduardo
Magalhães ficou superlotado
de colaboradores e atendidos
pela LBV, que prestigiaram
apresentações da Banda de
Música do Corpo de
Bombeiros Claudionor
Gerônimo Wanderley, do
grupo de dança Boa Vontade,
formado por meninos e
meninas atendidos no
Criança: Futuro no Presente!
e do coral formado por idosos
do programa Vida Plena.

“Quando vejo um grupo
tão grandioso como a LBV,
tenho a certeza de que juntos
conseguiremos vencer

grandes desafios. Por isso,
deixo registrado minha
imensa satisfação em prestar
essa homenagem à LBV. Não
poderia deixar de expressar
minha admiração pelo
jornalista, radialista e escritor
José de Paiva Neto que
expandiu esse trabalho para o
Brasil e para o mundo,
levando a bandeira do
Ecumenismo, da fraternidade
e do amor entre os povos”,
destacou em seu discurso o
deputado Jurandy Oliveira.

O Coral formado por
idosas do programa Vida
Plena e o grupo de dança Boa
Vontade abrilhantaram o
evento com diversas
apresentações musicais.

“A LBV é a Instituição mais
importante do Brasil. Esses 60
anos só vêm coroar esse
trabalho com credibilidade,
respeito e dedicação. O
trabalho de vocês é realmente
fantástico. Eu me sinto parte
da LBV e também me sinto
homenageado hoje”, destacou
o jornalista José Eduardo
Valença, diretor do jornal O
Candeeiro, que fez parte da
mesa de autoridades.

O historiador Clarindo
Silva disse que acompanha de
perto o trabalho da LBV: “É
um momento de muita
emoção, sou parte dessa
Entidade há mais de 40 anos,
desde a época de Alziro Zarur*
(1914-1979). Se o mundo
tivesse mais LBVs com essa
determinação e, sobretudo,
com amor e fé que ela
desempenha, certamente
teríamos um mundo melhor”,
destacou o dono da Cantina
da Lua.

Meninos e meninas
atendidos pela LBV fizeram
apresentação de dança
durante a sessão em

homenagem aos 60 anos da
LBV.

Também formaram a mesa
de autoridades o deputado
Jurandy Oliveira; o vereador
Geraldo Junior; a capitã
Corveta Lorene,
representando o Vice-
almirante comandante 2º
Distrito Naval, Claudio
Portugal de Viveiros; Franklin
José Andrade Gomes,
superintendente Regional da
Conab; Cel. Nunes,
representando o Cel BM
FrancisLuiz Telles de Macedo,
comandante Geral do Corpo
de Bombeiros; pastor Djalma
Torres do Centro de Pesquisa
e Estudos Cristão e Clarindo

Silva, historiador e
idealizador do Projeto
Cultural Cantina da Lua;
Marcelo Oliveira, diretor
administrativo da Companhia
de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia
(Cerbe); Professor Germano
Machado, presidente do
Círculo de Estudo
Pensamento e Ação (CEPA) e
o gerente regional da LBV,
Valdenir Ferreira.

Em Salvador, o Centro
Comunitário de Assistência
Social, da Legião da Boa
Vontade, está localizado na
Avenida Porto dos Mastros, 19
no bairro da Ribeira, telefone
(71) 3312-0555.

Dezenas de amigos e
familiares do empresário
Valfredo Barão Mello
Teixeira, o BARÃO, foram
abraçá-lo no último dia 1º de
Maio, em sua casa de praia na
bela Guarajuba, quando o
anfitrião estava
comemorando mais um ano
de vida.

Políticos, empresários,
vereadores, prefeitos e ex-
prefeitos estiveram presentes
na grande festa organizada

por D. Valdelice (esposa),
Nem de Barão, Deg e Sandra
(filhos), onde foi servido aos
convivas, muita comida e
bebida, ao som da Banda de
Ditocar.

Como nos anos anteriores,
O Candeeiro esteve presente na
festa do Barão, representado
pelo diretor José Eduardo,
amigo pessoal do empresário,

um dos grande incentivadores
do jornal.

Também registramos as
presenças da juíza da
Comarca de Candeias, Dra.
Jaciara Borges e família; do
ex-deputado Clóvis Ferraz, do
diretor da FAC, professor
Osvaldo de Miranda Filho e D.
Virgínia, além de outras
autoridades.

A votação no Senado do
processo de admissibilidade
do impeachment da
presidente Dilma Roussef,
ocorrida nas primeiras horas
do último dia 12 de maio, já
começa a ter reflexos nas
disputas políticas regionais.

Em Camaçari, o pré-
candidato a prefeito José
Tude (PMDB), comemorou
muito a vitória na votação no
Senado Federal.

“É a vitória da verdade
sobre a mentira, uma vitória
da justiça contra aqueles que
nos últimos anos usurparam

a nação e suas riquezas, para
financiar um projeto de poder,
e o enriquecimento pessoal de
algumas pessoas próximas da
cúpula petista no plano

nacional. Mas acima de tudo,
uma vitória do povo, contra os
que apenas usavam a
população mais carente para
disfarçar o assalto diário aos
cofres públicos”, disparou
Tude.

Para Tude, a chegada de
Michel Temer à presidência e
a confirmação do nome do
presidente estadual do PMDB
Geddel Vieira Lima para a
Secretaria de Governo,
ampliam suas chances de
voltar a governar Camaçari.

“Não posso esconder
minha alegria e minha

satisfação, de ter o presidente
da república como meu
correligionário, peemedebista
como eu. E sei que contarei
com todo apoio de Geddel
para consolidar nossa
candidatura, e sobretudo, sei
que em um provável futuro
governo meu, a partir de
janeiro de 2016, Camaçari
contará com o empenho
pessoal de Geddel para trazer
recursos, investimentos e
convênios com o Governo
Federal, para me ajudar a
reconstruir Camaçari mais
uma vez.” Concluiu Tude.
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Vem aí o mais moderno e
aconchegante Condomínio

Residencial da Região
Metropolitana de Salvador

e 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

De casa nova na Sansil

Eber Bulhões, Design de Interiores, está à sua
disposição na loja da Sansil da rua da Esperança

Além de ser uma das mais importantes lojas de
material de construção da cidade, a Sansil, na busca
de melhor atender e proporcionar grandes emoções
aos seus clientes,acaba de firmar uma parceria com o
Design de Interiores Eber Bulhões, que ofereceum
serviço conhecido como design EXPRESS.

O trabalho de Eber Bulhões é para você que acha
sua casa sem graça, sem vida e quer um toque de
design, um toque diferenciado e o que é melhor,é super
acessível. Para você que quer mudar o leiaute da sua
casa, nada melhor do que contratar um decorador para
dar esse toque de aconchego e harmonizar a sua
residência. Faça uma visita e veja você mesmo esse
grande trabalho.

Procure a Sansil na rua da Esperança,nº 54 , ao lado
da Polidente ou ligue para:

(71) 3601-7168 / 99299-3527
Eber Bulhões, Designer de Interiores ABD : 15466

“TRANSFORMANDO SEUS SONHOS EM
REALIDADE.”
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$FCard – cartão do servidor
público de SFC movimenta
R$ 500 mil mensalmente

Tude nega boatos sobre vice e PMDB aposta
que ele será o candidato da oposição

CAMAÇARI

Foto: Otoniel
Ascom/PMDB de Camaçari

Elinaldo e Tude: pré-candidatos a prefeito de Camaçari

Fonte: Agecom/PMSFC

Fogo Simbólico passa por
Candeias no dia 1º de julho

Atleta amador de
Candeias acende a Pira
na praça Dr. Gualberto

Pescadores e marisqueiras de
Martelo, em Ilha de Maré,
participam de oficina gratuita
sobre pesca artesanal

Leia, assine e divulgueO Candeeiro

Serra é chamado a explicar promessas à Chevron

       Fonte : TV Câmara / Por Reg´rio Lessa

Durante audiência pública, no
último dia 17 de maio, na
Comissão Especial destinada
a proferir parecer sobre o
Projeto de Lei 4567/16, que
retira da Petrobrás a
prerrogativa de ser operadora
única do pré-sal, o deputado
federal Glauber Braga (PSOL-
RJ) convocou a presença do
ministro interino das
Relações Exteriores, José
Serra (PSDB-SP), autor da
proposta no Senado, para
esclarecer o teor de sua
conversa, detectada pelo
wikileaks, com a diretora de
desenvolvimento de negócios
e relações com o governo da
petroleira Chevron, Patrícia
Padral. 

Segundo o wikileaks, uma
organização transnacional
sem fins lucrativos, sediada
na Suécia,que publica, em seu
site postagens de fontes
anônimas, documentos, fotos
e informações confidenciais,
vazadas de governos ou
empresas, sobre assuntos
sensíveis, Serra teria dito à

diretora da Chevron sobre a
Lei de Partilha, que garante à
Petrobrás como operadora
única do pré-sal.  ”Deixa esses
caras fazerem o que quiserem.
As rodadas de licitação não
vão acontecer e mostraremos
a todos que o modelo antigo
funcionava e nós o traremos
de volta”.

O deputado foi informado
que o ministro interino tem
presença na Comissão
Especial prevista para o
próximo dia 31 de maio.

Já o deputado Davidson
Magalhães (PCdoB-BA)
lembrou o papel da operadora

única e da política de conteúdo
local como instrumentos do
desenvolvimento da cadeia de
petróleo e gás. “Para
desenvolver uma cadeia de
fornecedores locais, esta
indústria precisa ter escala e
uma curva de aprendizagem.
Como chegar a esse
desenvolvimento sem
estabelecer alguns
i n s t r u m e n t o s
protecionistas?”, questionou o
deputado, para quem não
existe indústria no mundo que
tenha se desenvolvido sem
uma ação protecionista. 

“Ser operadora única
facilita esse
d e s e n v o l v i m e n t o ? ” ,
questionou aos palestrantes
presentes. “Precisamos
avançar nesse debate. As
grandes petroleiras já têm sua
própria cadeia de
fornecedores lá fora. A visão
deve ser mais estratégica do
que estatística. Japão e China
utilizaram políticas de
proteção industrial”, resumiu.

Dep. Davidson Magalhães

Buracos começam
a voltar na BA 522

Menos de seis meses depois de
uma precária operação tapa
buracos feita pela Seinfra na
BA 522, no início do ano, já co-
meçam a aparecer os primei-
ros sinais de que o trabaho foi
mesmo um paliativo, já que
em alguns trechos da rodovia
os buracos começaram a apa-
recer.

Como a BA 522 é uma ro-
dovia bastante movimentada e
que apresenta um intenso trá-
fego de caminhões e carretas,
que vão buscar combustíveis
na Refinaria Landulfo Alves,
da Petrobras, é necessário que
o governo do Estado faça a sua
recuperação total, com um
novo recameamento de toda a
malha de asfalto, que vai do
trevo da BR 324 ao munucípio
de Madre de Deus.

A esperaança dos motoris-
tas é que o anel rodoviário que
está sendo construído pelo go-
verno do Estado, fique pronto
e que trajeto deixe de passar
no perímetro urbanode
Candeias.

Praticantes de slackline em São F. do Conde
recebem da Prefeitura uma área para treinos

A Prefeitura de São F. do Conde disponibilzou uma
área na orla da cidade para a prática do slackline

Fonte e Foto: AGECOM / PMSFC

Foto:Arquivo

Diante dos boatos espalhados
na cidade, a assessoria de
comunicação do PMDB de
Camaçari esclarece que não há
nenhum acordo ou definição
da chapa oposicionista que
disputará as eleições
municipais em outubro deste
ano.

Segundo o presidente
municipal da legenda,
Oswaldinho Marcolino, tudo
não passou de boato.

“Esse é o tipo de factóide
que tem uma única intenção,

tentar gerar instabilidade, e
uma tentativa frustrada de
semear a discórdia entre as
lideranças e grupos de
oposição na cidade, que por
sinal estão unidos e
organizados”, disparou
Marcolino.

Para o presidente, foi uma
nota plantada na imprensa.
“Isso é fruto do desespero dos
adversários. Eles já
perceberam que a união de
Tude e Elinaldo torna a chapa
imbatível, e tentam a todo

custo desagregar”, disse
Oswaldinho.

Sobre a formação da
chapa, Oswaldinho foi
categórico. “Todas as
pesquisas apontam que tanto
Tude, quanto Elinaldo
venceriam a disputa contra o
candidato do PT. Sendo
assim, o critério de escolha
deixa ser objetivo –  ou seja, a
pesquisa – e passa a ser
subjetivo, e, nesse caso, Tude
leva uma imensa vantagem
sobre qualquer outro
postulante, pois além de ser o
mais experiente, foi o que
mais realizou, e o único que
pode mostrar centenas de
obras e serviços realizados
por Camaçari.Tude tem o
melhor currículo, e se fosse o
caso de apostar, apostaria
todas as minhas fichas que,
pelo conjunto da obra, Tude
será o candidato da oposição
nas eleições deste ano.”
Afirmou o peemedebista.

O ex-prefeito José Tude,
pré candidato do PMDB,
também garante que tudo não
passa de intriga dos
adversários.

“Não há nada decidido
ainda. Estamos na fase das

conversas e definições dos
critérios de escolha do
candidato da oposição, mas
não posso negar que desejaria
muito ter o vereador Elinaldo
como candidato à vice na
minha chapa”, disse Tude.

Tude não escondeu o
otimismo sobre as mudanças
na política nacional. “Dilma
foi afastada para pagar pelos
crimes que cometeu, e o
Presidente Michel Temer
começará um árduo, mas bem
sucedido caminho na
recondução do país ao rumo
do desenvolvimento,
combatendo com
competência a crise instalada
pela corrupção e
incompetência do PT. Além
disso, com Geddel Vieira Lima
no ministério, é a garantia de
que, com minha eleição como
próximo prefeito de Camaçari,
nossa cidade contará com o
empenho de Geddel, em
trazer investimentos e
benfeitorias através do
Governo Federal,” concluiu o
pré-candidato a prefeito de
Camaçari, José Tude.

A Prefeitura de São Francisco
do Conde lançou o $FCard –
cartão do servidor público
municipal, no final de agosto
de 2015, através da Secretaria
Municipal de
Desenvolvimento Econômico
– SEDEC. O cartão funciona
como uma antecipação
salarial, onde o funcionário
pode utilizar até 30% de sua
renda para fazer compras no
município.

Os servidores aposentados
do Instituto de Previdência
Municipal – IPM também
estão fazendo a adesão, a cerca
de um mês. Desde seu
lançamento, o cartão visa
estimular o comércio na
cidade, uma vez que ele é de
uso exclusivo em São
Francisco do Conde. Entre as
vantagens estão: o não
endividamento e o fato do
cartão não possuir taxas
administrativas.

Desde a sua implantação
no município, já circularam
R$ 2.097.043,20 (dois
milhões, noventa e sete mil,
quarenta e três reais e vinte
centavos). Em maio de 2016,
o $FCard conta com 201
comerciantes cadastrados;
2.500 servidores já aderiram

ao cartão e, mensalmente,
cerca de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) são
adicionados no comércio local
através do cartão.

“Com relação a essa
ferramenta, o cartão do
servidor, eu como
comerciante entendo que é
um meio que tem sido muito
importante para o comércio.
As pessoas muitas vezes
compravam fora por não ter
um crédito ou um cartão local
e a ferramenta veio a calhar,
tanto para os comerciantes
quanto para o servidor. Na
hora da necessidade de um
alimento, um remédio, o
cartão possibilita isso. Desde
a implantação, o cartão tem
trazido uma grande melhora
ao comércio, eu sinto isso no
meu comércio e conversando
com outros colegas
comerciantes também.
Estamos ainda em fase de
implantação e a gente espera
que as coisas melhorem ainda
mais e as pessoas peguem o
seu cartão e aproveitem”,
explicou Marcelo Alves,
comerciante de São Francisco
do Conde e diretor da Câmara
de Dirigentes Lojistas – CDL,
do município.

São Francisco do Conde ficou
famosa no país inteiro através
do futebol de Edvaldo dos
Santos – Baiaco. A cidade tem
vocação para a prática
esportiva, prova disso são os
campeonatos de futebol,
futsal, futebol de areia e
outras tantas modalidades
desenvolvidas pela Iniciação
Esportiva da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer
– SECEL, e, agora, uma nova
modalidade promete
conquistar muitos adeptos no
município, o slackline.

O slackline é um esporte
de equilíbrio sobre uma fita de
nylon, estreita e flexível,
praticado geralmente a uma
altura de 30 cm do chão. Sua
origem vem da escalada,
popularizou-se como treino
de equilíbrio e agora vem
sendo desenvolvido e
difundido também em São
Francisco do Conde.

Para incentivar e apoiar
mais esse esporte, a Prefeitura
de São Francisco do Conde
instalou na orla da cidade

duas toras de eucalipto
adequadas para a amarração
da fita de nylon. O eucalipto é
a madeira mais indicada para
o esporte, pois tem boa
durabilidade, o que garante a
segurança dos esportistas.

“Agora eu me sinto
motivado a treinar e fazer
performances mais
arriscadas, pois temos mais
segurança com esse material
que foi instalado pela
Prefeitura”, declarou Silas
dos Santos, de 18 anos, atleta
de slackline a cerca de 2 anos.
“Antes eu ia muito para
Salvador e outras cidades
treinar, mas agora não
preciso mais e eu espero que
esse apoio aumente o número
de participantes do esporte.
Também queremos trazer
competições de slackline para
São Francisco do Conde, já
que temos um espaço
adequado agora”, frisou
Silas.

A prática do esporte já
acontecia no município.
Porém, a fita era presa nas

árvores da orla, que já são
antigas e não foram
projetadas para suportar o
peso dos atletas. Pensando na
segurança deles, a Prefeitura,
através da Secretaria do Meio
Ambiente– SEMA, proibiu a
utilização das árvores da orla
e, recentemente, entregou aos
esportistas uma área
adequada para treinos.

Os atletas do município
informaram ainda que estão à

procura de patrocínio para o
esporte e que quem desejar
conhecer o slackline pode
procurar por eles, na orla de
São Francisco do Conde, para
receber algumas orientações.

O slackline possui muitos
benefícios físicos e também
mentais. Destacam-se o
equilíbrio, concentração,
consciência corporal,
velocidade de reação e
coordenação motora.

Pescadores e marisqueiras da
comunidade de Martelo, em
Ilha de Maré, participaram, no
final do mês passado, da 2ª
Oficina de Multiplicadores em
Defesa da Pesca Artesanal. O
treinamento gratuito integra o
Programa Maré Boa,
promovido pela Braskem nas
comunidades do entorno do
Porto de Aratu, e tem parceria
com Instituto Maré Global
(IMG) nesta ação.
O objetivo da capacitação é
ampliar o conhecimento sobre
legislação e questões
socioambientais ligadas à
pesca artesanal. A oficina será
ministrada por Milton Sales
de Santana, “Seu Naná”,
pescador e Coordenador Geral

da Oficina de Multiplicadores.
Até o mês de julho, outras três
oficinas serão realizadas em
diferentes comunidades da
localidades.
Sobre o Programa Maré
Boa
Maré Boa é a marca que reúne
as ações do Programa de
Comunicação e
Responsabilidade Social do
projeto de TUP - Terminal de
Uso Privativo da Braskem no
Porto de Aratu. Através do
Maré Boa serão realizadas
ações sociais, de educação
ambiental e valorização da
cultura nas comunidades de
Candeias e Ilha de Maré, com
foco no desenvolvimento
regional.

Mais uma vez o município de
Candeias se prepara para o
desfile do “Fogo Simbólico da
Independência”. Neste ano,
como nos anteriores, a tocha
irá passar por nossa cidade no
dia 1º de julho, com previsão
de chegada às 8h30, na Praça
Dr. Francisco Gualberto
Dantas Fontes, onde as
autoridades locais estarão
concentradas para receber a
comitiva de São Francisco do
Conde, onde a tocha estará no
dia 30 de junho e ali passará a
noite.

A participação de
Candeias já é tradicional nesse
momento histórico, que marca
as comemorações pela
Independência da Bahia,
celebrada em 02 de Julho,
quando os baianos
expulsaram do nosso
território, os invasores
portugueses. Todos os anos a
pira percorre o Recôncavo
Baiano, a partir do dia 29 de
junho, antes de chegar à
capital baiana.

O Fogo Simbólico refaz
o caminho das cidades do
Recôncavo que lutaram para

consolidar a Independência
da Bahia.

Depois de passar por
Candeias, o Fogo Simbólico
segue para Simões Filho e
depois para Salvador, onde as
autoridades da capital a
aguardarão no Panteão de
Pirajá,  seguindo depois para
o Campo Grande, palco
principal das comemorações
do 2 de Julho.
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Equipes Missão Bike, Garotas MTB e Do Barro Bike,
realizaram o 1º Trilhão Ciclo Turismo de Candeias

Os participantes do Trilhão Ciclo Turismo conheceram belas paisagens do
município de Candeias, onde ainda existe um resquício da Mata Atlântica

Candeias inaugurou o
Centro de Formação de
Professores e Núcleo de
Apoio ao Aluno

O Centro vai disponibilizar salas para treinamento
de professores e apoio ao estudante de Candeias

            Fonte e Foto: Ascom/PMC

SPM entrega equipamentos para cultivo de
ostras a mulheres marisqueiras de Maragojipe

Fonte e Foto: Ascom - Secretaria de
Políticas para as Mulhes do Estado da
Bahia - SPM

O Candeeiro - Leia, assine e divulgue

Marisqueiras receberam equipamentos da SPM

Brasil em busca de soluções
O Brasil passa por uma grave crise institucional, política e
econômica. Desemprego, inflação, corrupção, impunidade,
queda nas venda e na produção desestabilizaram o país. Diante
disto, milhões de brasileiros foram às ruas reivindicar o
combate à roubalheira, à corrupção e o impeachment de um
governo despreparado para atender aos anseios da população.
O trabalho foi árduo, mas apenas uma batalha foi vencida. A
luta continua e há muito trabalho a fazer. A política tornou-se
o assunto principal em todas as camadas sociais. A revolta e a
indignação fazem parte do dia-à-dia e o brasileiro está
preocupado quanto ao momento político atual.
O gigante acordou e ficar deitado eternamente em berço
esplêndido não resolve o problema. O parágrafo único do artigo
1º da Constituição Federal estabelece que “todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos da Constituição”. Portanto os
movimentos de rua com o apoio maciço da população possui
legitimidade para exigir melhorias para o nosso país.
A pressão sobre o governo do presidente interino Michel Temer,
para que  as mudanças de fato aconteçam, não cessará. O Brasil
tem pressa para sair da crise! O gigante acordou, mas a luta
está apenas começando. Os movimentos sociais irão às ruas
quantas vezes forem necessárias para mudar a história do Brasil
e não haverá trégua seja quem for governo.
Com as eleições municipais de 2016 e, principalmente as de
2018, que elegerão um novo Congresso, o presidente da
República e os governadores, o eleitor tem voto para exigir
mudanças. O político que não atender às reivindicações do povo
estará assinando a certidão de óbito do mundo político. Os
movimentos de rua estão se aliando e enviando algumas
sugestões para a reforma política. Veja algumas:
Curso superior
Os candidatos a cargos eletivos para presidente, deputados e
senadores devem possuir curso superior em administração
pública. É inadmissível que parlamentares que elaborem as leis
do país não tenham formação acadêmica. A votação do
impeachment em 17 de março revelou um baixo nível dos
parlamentares.  As cenas deprimentes envergonharam o país
no cenário internacional. Num momento tão importante e
tenso, viu-se muita palhaçada. O cidadão comum quando
pretende prestar concurso público deve possuir conhecimento
mínimo da área pleiteada. Até mesmo para concorrer à vaga
de vigilante é preciso possuir o ensino médio. Entretanto, para
os cargos do Executivo ou do Legislativo um semianalfabeto
pode ser eleito.

Fim da nomeação do suplente para senador
A nomeação do suplente de senador é, no mínimo, indecente.
O candidato ao senado nomeia um suplente para que, no o caso
de cassação, morte ou renúncia do cargo, assuma a vaga.
Entretanto o eleitor não tem o conhecimento desse fato e é
indiretamente ludibriado. O correto é assumir o segundo
colocado nas eleições, fato que ocorre na Câmara de Deputados.
Com a legislação atual assume um suplente nomeado no
registro da candidatura, mas sem a legitimidade dos votos.

Diminuição do número de deputados federais e
senadores
Já existe no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à
Constituição- PEC 280/08, que prevê a redução do número de
deputados federais. Dos atuais 513, o número de parlamentares
cairia para 250, o que resultaria numa economia aos cofres
públicos de R$ 500 milhões/ano.  É necessário colocar essa
PEC em votação o mais rápido possível!

Fim da imunidade parlamentar e do Foro privilegiado
Os deputados federais, senadores e ministros perderiam a
imunidade parlamentar e seriam responsáveis pelos seus atos,
palavras e ficariam submetidos à justiça comum. Extinguiam-
se também o Foro Privilegiado, que outorga a investigação e
processos de políticos e ministros apenas no Supremo Tribunal
Federal - STF. O artigo 5º da Constituição Federal determina
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza”.

Fim da reeleição
Acabar com a reeleição em todos os níveis é um desejo de
grande parte da população brasileira. Presidente da República,
Deputados Federais, Senadores, Governadores,Deputados
Estaduais, Prefeitos e Vereadores teriam apenas um mandato.
Com o passar dos anos, os políticos se acomodam no poder e
no último ano de mandato se preocupam apenas com a
reeleição. Essa medida oxigenaria a política e possibilitaria a
entrada de novas perspectivas.

Combate sistemático à corrupção
O combate à impunidade e o fortalecimento das instituições é
de fato a meta a ser perseguida em uma democracia.  A
formação cultural do povo brasileiro precisa avançar
significativamente para que esse objetivo seja alcançado. É
lamentável que uma parcela da população defenda a corrupção
e a roubalheira como se fosse inerente à vida do cidadão. De
fato, a corrupção está presente desde os primórdios da
humanidade, mas isto não significa que não deve ser combatida.
Um crime não justifica outro. O roubo de um automóvel não
justifica outro. Um estupro de uma jovem não justifica outro.

Inelegibilidade perpétua para políticos envolvidos em
corrupção.
O rigor da Lei deve ser aplicado aos políticos envolvidos em
atos de corrupção com a inelegibilidade perpétua.  No sistema
atual, os políticos que tem a cassação de mandato são punidos
por apenas oitos anos. Passado esse período, eles voltam a se
candidatar como se nada tivesse acontecido. Também ficariam
proibidos de nomeação política para cargo, comissionados de
confiança e de prestar concurso público.
Fim de benefícios a políticos
Não tem lógica o contribuinte bancar mordomias aos políticos
como plano de saúde, auxilio moradia, auxilio paletó,
automóvel, passagem de avião etc. O trabalhador comum viaja
de ônibus lotado para ir trabalhar, compra as suas roupas, paga
aluguel ou financia a casa própria com o seu salário etc.  O fim
desses benefícios é o clamor de grande parte da população
brasileira que paga uma das maiores cargas tributárias do
mundo.

No dia 15 de Maio , o
município de Candeias,
localizado a 52Km de
Salvador, recebeu ciclistas de
toda Bahia para conhecer suas
trilhas e suas belezas naturais
e turísticas.

O evento, idealizado por
ciclistas das equipes Missão
Bike , Garotas MTB , e Do
Barro Bike, vai misturar
amantes do pedal, que vão
desde profissionais aos
amadores, em um percurso
com 35Km de pura diversão e
adrenalina.

Além de curtir o melhor do
ciclismo que a cidade pode
oferecer, os inscritos no
site  www.clubedopedal.com -
com 1kg de alimento
validando sua inscrição - vão
ter direito à café da manhã no
Ginásio Poliesportivo de
Candeias, a partir das 6:30 hs,
onde ocorrerá a concentração,
antecedendo a saída para o
Trilhão. Os ciclistas
concorrerão também a
brindes e haverá premiação
para a maior equipe.

No dia 1º de Maio, cerca de
30 voluntários e a equipe de

organização fizeram uma
trilha teste no percurso do
evento, para verificar questões
como pontos de hidratação,
sinalização e toda parte de
segurança. “Pensamos em
algo para movimentar nossa
cidade em torno da prática do
esporte, incentivando a

qualidade de vida e o
movimento turístico que o
evento pode agregar ao nosso
município.Apresentamos
Candeias em um passeio
agradável de bike, passando
até em locais pouco visitados
por moradores locais, como a
Bica do Malembá, que tem

uma grande importância na
historia do nosso povo. A meta
de todo voluntariado e equipe
de coordenação épromover
um grande acontecimento
esportivo e de qualidade para
aqueles que gostam de
esportes e turismo” afirmou
Gel Abençoado, Coordenador.

O município de Candeias
ganhou no último dia 20 de
maio, o Centro de Formação
para Professores (CFP) e o
Núcleo de Apoio ao Aluno
(NAA). O CFP foi criado com
o objetivo de assegurar a
formação continuada, com
oferta de cursos aos
professores, coordenadores,
gestores e demais servidores
da rede municipal de ensino,
bem como acompanhar e

avaliar a aplicabilidade das
orientações pedagógicas que
serão ofertadas.  Já o NAA
prestará apoio psicossocial a
todo corpo discente do
município. Ambos têm o
intuito de qualificar ainda
mais a educação na rede
municipal.
Instalações:

O Centro de Formação
para professores funcionará
na Rua Dois de Fevereiro, Nº

51, Centro, em frente aos
Correios. Neste espaço,
funcionarão o Núcleo de
Estudos Candeenses (NEC)
que objetiva estimular,
propiciar e potencializar
estudos e reflexões relativas à
História, Geografia, Cultura e
outras áreas de conhecimento
do município; já o Núcleo de
Educação Étnico-Racial
(NEER), se propõe a articular
ações e pesquisas
pedagógicas, de caráter
interdisciplinar, fortalecendo
a valorização da cultura e o
reconhecimento da

diversidade étnico-racial
brasileira, em prol do combate
ao racismo e à discriminação
que atingem a sociedade.

Por sua vez, o Núcleo de
Apoio ao Aluno (NAA)
funcionará na Rua Sete de
Setembro, Nº 51, Centro,
próximo ao antigo Brasil
Esporte Clube.  Este núcleo
pretende atender,
diagnosticar e intervir nas
dificuldades psicológicas,
emocionais, corporais, sociais,
afetivas e cognitivas dos
estudantes das unidades
escolares de Candeias.

Mulheres marisqueiras das
comunidades de Capanema e
Baixão do Guaí, localizadas no
município de Maragojipe, no
Recônvavo, receberam equi-
pamentos para ajudar no cul-
tivo de ostras na região. A en-
trega foi feita pela secretária
estadual de Políticas para as
Mulheres, Olívia Santana, e
representantes da Fundação
Vovó do Mangue, da Rare Bra-
sil e da Reserva Extrativista
Marinha Baía do Iguape/
ICMBio, entidades parceiras
na ação.

A iniciativa faz parte do
‘Projeto Marisqueiras com
Orgulho, Quilombolas para
Sempre’, que tem o objetivo de
gerar uma alternativa econô-
mica viável para as famílias de
marisqueiras da região, atual-
mente afetadas pela atual es-
cassez dos estoques de ostras

e lambretas no estuário da re-
serva.

Durante a cerimônia, na
quarta-feira (18), a secretária
destacou a importância dos
equipamentos para a amplia-
ção da renda das mulheres
marisqueiras. “Beneficiamos
30 famílias de mulheres com
equipamentos que vão melho-
rar muito o trabalho delas.
Todas as profissionais são da
Fundação Vovó do Mangue,
que congrega mulheres de fi-
bra, que se lançam nas marés
para garantir o sustento de
sua gente”.

Além dos equipamentos,
as mulheres foram contem-
pladas com uma palestra so-
bre Saúde da Mulher, minis-
trada pela coordenadora de
Promoção da Equidade e Saú-
de da Secretaria da Saúde do
Estado (Sesab), Ubiraci

Matilde. A atividade faz parte
do Plano de Formação Conti-
nuada, elaborado pela SPM,
com o atendimento promovi-
do pela Unidade Móvel do
projeto ‘Mulher, Viver sem

Violência’, que é resultado de
parceria entre os governo es-
tadual e federal.
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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

O MAIS COMPLETO SUPERMERCADO DE CANDEIAS

Rua São João, nº 59 - Trângulo - Fone: (71) 3504-1021 / Candeias-Ba.

Os Melhores Preços da Região. Confira!

*FRETAMENTO *TURISMO
*VIAGENS EVENTUAIS

Tabalhamos com Veículos Novos
Motoristas Treinados e Capacitados

*QUALIDADE
*SEGURANÇA
*CONFORTO

Rua 14 de Agosto - Distrito de Caroba - Candeias-Ba.


