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Representantes do governo do Estado
se reúnem, em Candeias, com alguns
presidentes de Câmaras da RMS

O presidente da Câmara Municipal de Candeias, Gil
Soares, conduziu a reunião, que teve a participação,
na mesa, de Martiniano Costa, chefe de gabinete da
Secretaria de Relações Institucionais  (SERIN)

Com o objetivo de aproximar
os vereadores da Região Me-
tropolitana de Salvador com o
governo do Estado, os presi-
dentes de Câmaras Municipais
da RMS estão participando de
encontros nos diversos muni-
cípios da região, para discutir

Prefeitura de
SFC lança o
Plano de Ação
do Governo

Prefeito Evandro Almeida l
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O prefeito de São Francisco
do Conde, Evandro Almeida,
mostrou que é possível entre-
ter as pessoas falando de um
assunto sério: execução de
obras e serviços
determinantes para a
melhoria da qualidade de
vida da população, que serão
realizados em sua grande
maioria com recursos própri-
os do município até o ano de
2016. O lançamento do Pla-
no de Ação do Governo acon-
teceu no último dia 26 de
agosto.

Desfile  da Independência
em Candeias relembrou a
formação do povo
brasileiro

O tradicional desfile cívico da
Independência do Brasil foi
realizado em Candeias na ma-
nhã do dia 7 de setembro, com
a participação de diversas es-
colas municipais, estaduais,
particulares e do Colégio da
Polícia Militar da Bahia, além
de fanfarras municipais e da
capital baiana. Com o tema

VALTÉRIO

“Formação do Povo Brasilei-
ro”, o trecho entre a Praça Dr.
Gualberto Dantas Fontes e a
Rua Sete de Setembro foi pal-
co de exposições que
recontaram o início
miscigenado do país.

As autoridades civis e mi-
litares acompanharam o des-
file do palanque oficial.

Candeias receberá mais de cinco
milhões para contenção de encostas

Sessão solene na

Câmara marcou o

aniversário de

Candeias

Inscrições para
professor Adjunto
A  da Unilab estão

abertas

A Unilab informa que estão
reabertas as inscrições do
concurso público para o cargo
de professor Adjunto A, do
Instituto de Humanidades e
Letras (IHL), no Campus dos
Malês, em São Francisco do
Conde - BA. São 3 vagas com
regime de 40 horas semanais.
É necessário que o candidato
tenha graduação de
Licenciatura em Letras, com
Doutorado em Língua Inglesa,
Linguística Aplicada,
Linguística, Letras ou
Literaturas em Língua Inglesa.

As inscrições devem ser de
forma presencial ou por
procuração, no período de 25 de
agosto a 25 de setembro de
2015, na secretaria do Instituto
de Humanidades e Letras,
exceto aos sábados e domingos,
no horário das 08h30 às 11h30
e das 14h às 18h, no IHL –
Secretaria dos cursos do
Campus dos Malês, na
Avenidade Juvenal Eugênio de
Queiroz, em São Francisco do
Conde.

Com o plenário da Câmara
Municipal totalmente lotado e
com a presença da maioria dos
Vereadores que compõem a
atual Legislatura, o presidente
da Casa do Povo, Gil Soares,
dirigiu, no último dia 14 de
Agosto, a Sessão Solene em
comemoração aos 57 anos de
Emancipação Política de
Candeias.

O prefeito Sargento
Francisco e vários secretários
municipais participaram da
solenidade, que contou ainda
com a presença dos deputados
federais Paulo Magalhães e

Com a presença do
Governador da Bahia, Rui
Costa, do Ministro da
Integração Nacional, Gilberto
Occhi, e do Prefeito de
Salvador, Antônio Carlos
Magalhães Neto, o prefeito de
Candeias, Sargento Francisco,
assinou, no último dia 9 de
setembro, um convênio com o
Ministério da Integração, para
a construção de encostas na
cidade.

A cerimônia oficializou o
recebimento de R$ 59
milhões, que devem ser
divididos entre Candeias (R$
5,2 milhões) e Salvador (R$
53,8 milhões).Com a vinda
desse recurso para o
município de Candeias, três
localidades serão priorizadas:
bairros Santa Clara, Sarandi e
área da Rua Dom Pedro I, no
Centro. O prefeito Sargento Francisco assina o convênio com o Ministério da Integração

Alunos do Colégio Militar participaram do desfile

os problemas comuns que afe-
tam essas comunidades, sem-
pre com a presença de repre-
sentantes do Governo.

No último dia 24 de agosto
a reunião aconteceu na Câma-
ra dos Vereadores de Candeias
e contou com a presença do

chefe de gabinete da Secreta-
ria de Relações Institucionais,
Martiniano Costa, do assessor
especial do secretário Carlos
Martins (SEDUR), Robson
Santana, além de representan-
tes da CONDER e da Embasa.
Participaram do encontro, os
presidentes das Câmaras Mu-
nicipais de Camaçari, Madre
de Deus, Dias D’Ávila, Simões
Filho e Salinas da Margarida.

O principal tema da pauta
da reunião foi  o problema que
mais afeta os municípios de
Candeias, São Francisco do
Conde e Madre de Deus: o es-
tado lastimável das BAs 522 e
523 (leia matéria na coluna Pi-
menta na Política), que tem
deixado a população e dirigen-
tes dessas cidades revoltados
com o Governo, que promete
executar a obra, mas que até
agora nada fez.

Poderá haver protesto e  a
interdição da rodovia.

Cláudio Cajado, além do ex-
chefe de gabinete da vice-
governadoria, Clóvis Ferraz.

Na oportunidade, o
primeiro prefeito de Candeias,
Dr. Francisco Gualberto
Dantas Fontes, fez um
discurso onde  pediu para que
as pessoas valorizem mais a
história de Candeias,
“Candeias merece os nossos
parabéns pela sua história de
lutas e conquistas. Hoje as
pessoas dão mais importância
aos sentimentos aparentes do
que aos reais, mas eu digo que
amo Candeias e, quando eu
não estiver mais aqui, quero
que tragam minhas cinzas
para este lugar”, declarou Dr.
Gualberto.
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