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Marcha Pra Jesus reúne centenas
de evangélicos em Candeias
Com o tema “Candeias para
Cristo”, foi realizada no
último dia 13 de setembro, nas
principais ruas da cidade, a
primeira edição da Marcha
pra Jesus, que renuniu
durante o percurso milhares
de fieis de diversas Igrejas
Evangélicas do município.

O evento, organizado pelas
Igrejas Evangélicas de
Candeias, contou com a
presença de evangélicos de
várias cidades da região e teve
a participação de atrações
locais como Missão Ágape,
Taisla Hengel e Marca da
Promessa que, ao lado do
cantor Irmão Lázaro, deram
um brilho especial à marcha.

Estiveram presentes no
evento, o vice prefeito Bom
Jorge e os Vereadores Pastor
Lima, Gil Soares, Roberto
Melo e Dr. Pitágoras.

Segundo o Vereador
Pastor Lima, um dos
incentivadores da Marcha pra
Jesus, o evento foi de suma
importância para o
evangelismo no município, e
sem dúvidas irá se consolidar
como um dos grandes eventos
da Região.

Com o grande sucesso do
evento, os vereadores da
bancada evangélica na
Câmara Municipal de

Candeias, apresentaram
proposta para incluir no
calendário oficial de eventos
do município.

A Marcha Pra Jesus percorreu várias ruas da cidade

ESSA É A DURA REALIDADE!

Trabalhadores ganham alguns trocados tapando buracos no trevo da Moliza

A foto ao lado mostra a dura
realidade de duas situações
que estão acontecendo em
Candeias. Primeiro, o estado
lastimável da BA 522, tema de
um artigo de José Eduardo, na
coluna Pimenta na Política,
publicado na edição passada.

Segundo, uma constatação
real: o alto índice de desem-
prego que assola o Estado da
Bhia e RMS que, segundo o
IBGE, registrou no trimestre
passado  a marca de 12,7%,
bem maior que a média nacio-
nal que ficou em 8,3%. São fla-
grantes os reflexos  dessa rea-
lidade no município de
Candeias, que integra a região
metropolitana de Salvador.

O estado da BA 522 está tão
ruim que os dois trabalhado-
res que  aparecem na foto,

moradores do distrito de
Caroba e que estão desempre-
gados, passam o dia debaixo
de um sol escaldante, tapan-
do os buracos com barro que
eles mesmos coletam na área,
para tentar amenizar o sofri-
mento de quem precisa utili-
zar a rodovia diariamente, na
tentativa de arranjar alguns
trocados.

José Luiz  e Carlos disse-
ram que alguns motoristas
mais solidários com a situação
deles, até dão algumas moe-
das. “Como nós estamos de-
sempregados e sem esperança
de arranjar um trabalho é o
jeito ficar aqui tapando esses
buracos para ganhar algum di-
nheirinho. Até que tá dando
para comprar o pão”, desaba-
fou Carlos,  resignado.

Cavalgada
Lua Nova tem
data adiada

BNB promove
evento em
Simões Filho
O Banco do Nordeste promoveu
no último dia 30 de setembro,
no auditório do Centro Social de
Simões Filho “O FNE Itinerante
– Encontro de Negócios 2015”.
O evento contou com a parceria
da Prefeitura Municipal de
Simões Filho, através Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico, e tem como
objetivo levar ao conhecimento
dos empresários, de todas as
esferas, os benefícios do crédito
do Fundo Constitucional do
Nordeste (FNE).

Com o FNE o empresário
pode expandir os seus negócios
e contar com condições e
consultoria especiais. Além
disso, é utilizado como um
canal direto de diálogo a
instituição credora e os
empresários, levando sempre
em consideração fatores
específicos do município
visitado. O programa também
foca no desenvolvimento
sustentável e na inclusão social.

Comandante Geral da

Polícia Militar visita a

Câmara de Candeias

O Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, Cel.
Anselmo Brandão, ao lado dos vereadores Serrinha SS,
Pastor Lima, Fernando Calmon, Valdir Cruz, Gil Soares
e do Comandante da 10ª CIPM, Major Eduardo Almeida

O plenário da Câmara Muni-
cipal de Candeias foi palco, no
último dia 1º de outubro, de
uma grande reunião entre o
Comandante Geral da Polícia
Militar da Bahia, Cel. Anselmo
Brandão e os comandantes das
Companhias de Polícia da re-
gião, num encontro que reuniu
dezenas de militares que atu-
am na RMS.

Na oportunidade, o Cel.
Anselmo Brandão, que  já foi

o comandante da 10ª CIPM de
Candeias, foi recepcionado
pelo presidente da Casa, vere-
ador Gil Soares, que entregou
um ofício solicitando
melhorias na atuação da Polí-
cia Militar no município, com
a volta da Ronda Escolar, e
Operação Gêmeos, além do
aumento do efetivo no Progra-
ma Educacional de Resistên-
cia às Drogas. O Coronel. ficou
de atender às reivindicações.

Parceria entre
Prefeitura de
Candeias e Unigel
garantirá a oferta
de cursos técnicos

No último dia 13 de outubro,
o prefeito de Candeias, Sar-
gento Francisco e o diretor de
Relações Institucionais da
Unigel, Roberto Fiamenghi,
formalizaram a parceria que
permitirá que a partir de 2016
a Escola Municipal 14 de
Agosto, localizada no distrito
da Caroba, oferecera cursos
profissionalizantes na área de
Química, Segurança do Traba-
lho e Meio Ambiente.

Prefeito Sargento Francisco
e Dr. Roberto Fiamenghi
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Se gritar pega ladrão, não fica um, meu Irmão!!!

A tradicional Cavalgada
Lua Nova, que acontece há
14 anos na cidade de
Candeias, esse ano terá a
data do evento adiada. O
motivo é que no mesmo dia
que seria realizada (1º de
novembro), acontecerá o
evento da igreja Católica,
intitulado “Caminhada Luz
e Fé”. Esse festejo religioso
geralmente acontece em
outra data, porém esse ano
coincidiu ser no mesmo
mês e dia da Cavalgada.

Sem perder o brilho, o
Grupo Lua Nova adiará a
data do evento, que
ocorrerá na Central de
abastecimento no centro da
Cidade, para o dia 22 de
novembro. Na grade de
atrações, artistas pra lá de
especiais incrementarão
ainda mais a festa.
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