
O Candeeiro0808080808
AnosAnosAnosAnosAnos

INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Ano VIII - Nº 93 - Edição de Dezembro de 2013 Fundado em Fevereiro de 2005 Candeias - Bahia - Brasil

Aids —
o vírus do
preconceito
agride mais
que a doença

Dezembro, além do Natal
de Jesus, reserva expressi-
vas datas no que diz respei-
to à valorização da vida.
Em 1o/12 logo lembramos
o Dia Mundial de Luta con-
tra a Aids, criado a partir
de decisão da Assembleia
Mundial de Saúde, em ou-
tubro de 1987.

Sobre o tema, há déca-
das escrevi que os nossos
Irmãos que padecem com
o vírus HIV e os que sofrem
de outros males físicos,
mentais ou espirituais pre-
cisam em primeiro lugar de
Amor Fraterno, aliado ao
socorro médico devido. Se
a pessoa se sentir humana-
mente amparada, criará
uma espécie de resistência
interior muito forte, que a
auxiliará na recuperação ou
na paciência diante da dor.
Costumo afirmar que o ví-
rus do preconceito agride
mais que a doença.

(...) Longe do Amor Fra-
terno, ou Respeito, se as-
sim quiserem apelidá-lo, o
ser humano jamais saberá
viver em Sociedade Solidá-
ria Altruística Ecumênica,
porque a sua existência fi-
cará resumida a um terrí-
vel “cosmos”, o mesquinho
universo do egoísmo. Por
esse motivo, escreveu o
pensador e sociólogo fran-
cês Augusto Comte (1798-
1857): “Viver para os ou-
tros é não somente a lei do
dever, mas também da fe-
licidade”. Trata-se de uma
lição que ninguém deve es-
quecer em circunstância
alguma.

Cone Aratu inicia suas obras
no município de Simões Filho

EMPREGO  O empreendimento será uma plataforma de infraestrutura industrial e logística multimodal, com
investimentos de R$ 1.3 bilhão até 2024 e que vai gerar 13.000 empregos diretos e indiretos

Diversas autoridades
participaram no início do
mês passado da solenidade
que marcou o lançamento
da primeira etapa para a
construção do Cone Aratu
– Condomínio de
Negócios, um dos maiores
polos logísticos do
Nordeste, situado em
Simões Filho, num terreno
com cerca de quatro
milhões de m², no entorno
do Complexo Industrial
Portuário de Aratu. Nessa
primeira fase serão
terraplanados 900 mil
metros quadrados do
terreno.

A área do Cone Aratu
está próxima dos grandes
centros urbanos do Estado,
a cerca de 32 km da capital
Salvador,  apenas 22 km até
o Aeroporto, 15 km de
Camaçari e vizinho ao
Porto de Aratu. Os modais
ferroviário (através da
ferrovia FCA), rodoviário

Ilustração da área onde será erguido o maior condomínio de negócios e logística do Norte/Nordeste

(através da rodovia BR-
324), aquaviário (através
dos Portos de Aratu e

Salvador) e aeroviário
(através do aeroporto Luiz
Eduardo Magalhães)

integram o território
estratégico de Aratu e
fazem com que sua

localização seja
considerada estratégica.
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Criaturas
é lançado
na AABB

Depois de ser lançado com
muito sucesso, no mês passa-
do, com noite de autógrafo, no
Restaurante Grande Sertão,
em Salvador, o livro Criaturas

Leia nesta edição: Os artigos do psicólgo Vladimir
Nascimento e do jornalista José de Paiva Netto, e a coluna
Pimenta na Política, do editor Eduardo Valença, todos na
página 2. Confira.

Campanha da CDL deve aquecer o
comércio de Candeias em mais de 20%

Paiva Netto

Criada na primeira gestão do
presidente Dércio Brito Belo,
com o objetivo de incentivar
as vendas do comércio
varejista da cidade, a Câmara
de Dirigentes Lojistas de
Candeias - CDL, está
promovendo, mais uma vez,
com o apoio da Prefeitura
Municipal e o patrocínio da DI
SANTINI, do Grupo Real

Calçados,   da Impacto
Calçados e Confecções, da
Fama Móveis, Cometa
Calçados e Visual Modas, a já
tradicional campanha “Natal
de Luz Candeias”, que este
ano estará sorteando um
veículo Ford Ka, duas Motos
Shineray, uma TV de 50",
duas TVs LCD de 32", e 2
Smartphone mine.

Em cada 50 reais em compras
nas lojas credenciadas, o
cliente recebe um cupom para
participar do sorteio que
acontece no próximo mês de
janeiro.

“A expectativa da entidade
é que esse ano as vendas
tenham um aquecimento de
mais de 20%”, diz Eliana Belo,
diretora da CDL.

Prefeitura cria o Projeto Natal dos Sonhos
Pensando em proporcionar
momentos de muita paz e di-
versão em família, a Prefeitu-
ra de Candeias estará reali-
zando até o dia 6 de janeiro, o
Projeto Natal dos Sonhos. Ba-
seado na festa cristã, que ce-
lebra o nascimento de Jesus
Cristo, o Projeto foi aberto na
sexta-feira, dia 13 de dezem-
bro, na Praça Dr. Gualberto
Dantas Fontes, com presépio,
papai Noel, distribuição de
guloseimas, trenzinho, par-
que infantil e corais locais.

O Presépio e a Casa do Pa-
pai Noel foram inaugurados
com a presença do prefeito

Sargento Francisco, que en-
tregou a chave simbólica da
cidade ao Papai Noel. Logo
após, a Fanfarra Fancyb e o
Coral do Peti se apresentaram
para um grande público.

As outras apresentações
culturais durante os dias das
festividades natalinas serão
do Coral dos Idosos do Cecon,
Coral da Assembleia de Deus,
Coral Infantil da Escola Pro-
fessor Dásio, Coral Navú,
além das apresentações musi-
cais do Ministério Shamá Fa-
mília Batista, Grupo Quarte-
to e muito mais, no Natal dos
Sonhos, de Candeias.

Ao final de mais um ano de trabalho árduo, nós que fazemos o
jornal O Candeeiro queremos agradecer o apoio de todos e desejar
Boas Festas, Feliz Natal Boas Festas, Feliz Natal Boas Festas, Feliz Natal Boas Festas, Feliz Natal Boas Festas, Feliz Natal e um Ano Novo Ano Novo Ano Novo Ano Novo Ano Novo cheiro de Amor, Paz e
Grandes Relizações e que os nossos sonhos se realizem em 2014.

José Eduardo dos Santos - Diretor de O Candeeiro Editora Ltda.

O Papai Noel  proporcionou a felicidade de centenas
de crianças  que foram abraçar o Bom Velhinho - Caricaturas ao Vivo (Ilustra-

ção), de Valtério, foi apresen-
tado ao público da Associação
Atlética Banco do Brasil
(AABB), no último dia 7, com
direito a uma “canja” do artis-
ta, que caricaturou a galera
que adquiriu o livro.

abdias alves


