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INFORMAÇÃO COM CLAREZA

O jornal O Candeeiro já está
iluminando também na
web. Mantendo sua luz ace-
sa, o periódico mais lido da
região metropolitana e re-
côncavo baiano está dispo-
nível na rede mundial de
computadores, para ser
acessado em qualquer lugar
do mundo, a um click de dis-
tância.

Mantendo a fidelidade
com a verdade e a ética, O

Candeeiro migrou para a In-
ternet, antenado com a tec-
nologia e se aproximando
cada vez mais de seu públi-
co. Navegue nessa nova ex-
periência, com a confiança
de quem tem mais de uma
dezena de anos  noticiando,
comentando e divulgando o
que acontece de importante
no mundo da política e da
sociedade, trazendo pontos
de vista sobre a conjuntura
e reflexões sobre a vida.

Preservando os velhos
parceiros e inovando em seu
formato, O Candeeiro se con-
solida entre os meios de co-
municação mais  respeita-
dos da Bahia. Antes de acre-
ditar em fakenews , leia o
Candeeiro e fique a par da re-
alidade.

O Candeeiro
está na web!

Acesse:

jornalocandeeiro.com.br

Candeias chega aos 60 anos com
muitos problemas estruturais

É evidente que o município
de Candeias vem experimen-
tando um alto índice de de-

A venida Wanderley de Araujo P inho é um dos grandes desafios de urbanização da administração municipal

senvolvimento nos últimos
anos, entretanto, a cidade vive
também muitos problemas,

que devem ser alvos dos seus
governantes: não há um pla-
nejamento urbano e as ruas

continuam desordenadas,
muitos domicílios não possu-
em instalações sanitárias, boa

parte dos trabalhadores es-
tão desempregados ou fora
do município em busca de
oportunidades de emprego
em outras cidades; a juven-
tude continua a carecer de
uma escola pública de quali-
dade e de espaços de lazer; a
cultura necessita do apoio
oficial para atingir níveis
aceitáveis.

Enfim, ainda há muito a
fazer por esta cidade, que es-
tará comemorando 60 anos
no próximo dia 14 de Agos-
to.

Sem dúvida, a população
deve se orgulhar da sua cida-
de, no entanto, os seus gover-
nantes precisam fazer mais
para que ela consiga atingir
o desenvolvimento almejado
por todos.

Apesar de ser mais velha
que Lauro de Freitas e Si-
mões Filho, Candeias ainda
não conseguiu atingir o mes-
mo patamar de progresso das
duas co-irmãs, que hoje os-
tentam melhores condições
de vida para as suas popula-
ções.

Tá na hora das autorida-
des se unirem para transfor-
mar Candeias na cidade que
todos queremos.

Foto: Alan Bahia

O vereador Anselmo Duarte,
o popular Anselmo de Begu,
de Madre de Deus, que está
cumprindo a sua 8ª passa-
gem consecutiva pela Câma-
ra de Vereadores, retornou
ao exercício do mandato no
último dia 31 de julho, por
determinação do Tribunal
de Justiça da Bahia –TJ/BA.
O vereador havia sido afas-
tado no dia 12 do mês passa-
do, junto com o prefeito de
Madre de Deus, Jeferson Ba-
tista – que retornou três dias

Anselmo volta à Câmara de Madre de Deus Ação Solidária da LBV leva
alegria e esperança para
famílias do Sertão do São
Francisco

depois – e os secretários Ji-
bson Coutinho e Adailton
Cosme dos Santos, além da
servidora Tânia Maria Pinta-
gueiras, que também foram
reconduzidos aos seus car-
gos no último dia 31 de ju-
lho.

Ao ser reempossado na
sessão da última terça-feira
(1º), na Câmara Municipal,
o vereador Anselmo Duarte
foi ovacionado pelos seus
munícipes. E muito emocio-
nado disse que se estava fa-

zendo justiça. “Não pratiquei
nada de errado, estou com a
minha consciência tranqui-
la, meu povo de Madre de
Deus me conhece”, declarou
o vereador à imprensa.

Diante da repercussão
positiva do seu retorno ao
mandato, Anselmo Duarte
declarou que será candidato
a presidente da Câmara,
para o segundo biênio legis-
lativo e que vai disputar a
Prefeitura em 2020. Cacife
ele tem!Vereador Anselmo Duarte

Em virtude do alto índice de
pobreza e desemprego
na região do Vale do São
Francisco, a Legião da Boa
Vontade (LBV) entregou 1350
cestas de alimentos, nos dias
25, 26 e 27 e julho, em Uauá,
Sobradinho e Juazeiro.

A iniciativa busca  levar
esperança e amparo a esse

povo forte e batalhador, que
padece com a estiagem.

A Instituição entregará 23
mil quilos de alimentos a
1.350 famílias que sofrem com
os efeitos da longa estiagem
na zona rural de e Uauá,
Sobradinho e Juazeiro.
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Por José Eduardo

Espiritualidade e medicina aliadas no
tratamento de transtornos mentais

Diagnósticos
de depressão
e ansiedade
graves, assim
como qua-
dros psicóti-
cos de humor
e personali-
dade, têm
crescido, tra-
zendo grande

preocupação. Segundo dados di-
vulgados pela Organização Mundi-
al da Saúde (OMS), em 23 de feve-
reiro de 2017, cerca de 322 milhões
de pessoas no mundo são afetadas
pela depressão, o que corresponde
a 4,4% da população mundial. O
número aumentou 18,4% entre
2005 e 2015. O Brasil ocupa o quin-
to lugar entre os países com maior
índice de depressão, totalizando
11,5 milhões de indivíduos que so-
frem dessa doença, o equivalente
a 5,8% da população. O
país ainda é recordista mundial em
casos de transtorno de ansiedade,
com 18,6 milhões de pessoas (9,3%
da população), passando por esse

desafio. A OMS estima que, em
2020, essas enfermidades venham
a ser a principal causa de afasta-
mento do trabalho.

Ainda que parte dessas ocor-
rências possa estar catalogada de
forma imprecisa como distúrbio —
pois entendemos que há também
o conjunto de naturais manifesta-
ções de uma sensitividade espiri-
tual necessitada de equilíbrio e de
orientação específica —, observa-
se que o tema é verdadeiramente
digno de um olhar da sociedade
mais atento, cuidadoso e livre de
qualquer preconceito.

Afinal, ainda há muito a se
compreender, espiritual e materi-
almente falando. Portanto, não se
deve ter vergonha ou medo de di-
agnósticos dessa natureza. Pelo
contrário. É preciso encará-los
com serenidade e Fé Realizante, a
fim de enfrentar e superar qual-
quer aspecto clínico adverso, con-
tando sempre com o indispensável
amparo de Deus, do Cristo e do
Espírito Santo. Costumo afirmar
que o organismo humano é a mais

extraordinária máquina do mun-
do. Mesmo assim, falha. Contudo,
com Amor Fraterno até os remé-
dios passam a ter melhor resulta-
do. (...)

Pari passu com as políticas
públicas e com os cuidados médi-
cos, psiquiátricos e psicológicos
dispensados aos pacientes, não se
pode deixar de lado, nos diálogos
em família e em comunidade, o
devido suporte social e a impres-
cindível presença da Espiritualida-
de Ecumênica. É indispensável o
esclarecimento dos que os cercam
sobre a importância de seguir com
seriedade o tratamento medica-
mentoso e psicoterapêutico pres-
crito, porquanto é Jesus, o Tauma-
turgo Celeste, quem nos afiança:
“Na vossa perseverança, salvareis
as vossas Almas” (Evangelho, se-
gundo Lucas, 21:19).

O Mundo Espiritual não é
uma abstração. Ele é (ainda) invi-
sível, mas existe. Não abdiquemos
de sua valiosa contribuição à nos-
sa melhora física, que tem início na
saúde espiritual.

Primeiro de junho de 1989 marca a
colocação do cristal sagrado no
pináculo do Templo da Boa Vontade,
uma das Sete Maravilhas de Brasília/
DF, Brasil, poucos meses antes da
inauguração, em 21 de outubro. A
ideia de uma pedra no ápice do
monumento constava desde os
planos iniciais. Traria a luz do sol
para o interior da Pirâmide de Sete
Faces, elevando o ambiente e
permitindo, como tantos afirmam, a
cromoterapia. Os dias passavam
velozes e nada de aparecer o mineral
na proporção correspondente ao
lugar a ele destinado.

Desígnio divino
Como resolver esse impasse? O

desígnio divino tinha a solução para
a difícil empreitada. Em 16 de março
daquele ano, ao voltar de Brasília,
onde estive acompanhando as obras
do Templo da Paz, como também é
conhecido o TBV, assisti a uma
reportagem de um telejornal.

Foi assim: encontrava-me no meu
gabinete de trabalho em São Paulo.
Era alta noite. Ligo o aparelho na
antiga TV Manchete. O noticiário já
estava pela metade. O que
aconteceu? Vi o minério
rapidamente e o pessoal dizendo que
era o maior cristal puro no mundo.
No mesmo instante, telefonei para o
estimado Haroldo Rocha,
responsável, na época, pela LBV na
capital da República, e disse-lhe: %
“Haroldo, acabei de ver isso na TV
Manchete. Vá buscar essa pedra,
por favor. Se não a trouxer (aí dei

uma boa gargalhada), não precisa
nem voltar. Retorne, mas a traga,
porque é o que procuramos”. Na
manhã seguinte, matérias a respeito
do assunto pululavam na mídia.

Haroldo, então, se dirigiu a
Cristalina/GO, Brasil. Passou o dia
inteiro lá. Havia muitos estrangeiros
no local. Todos querendo o grande
quartzo. Pacientemente, esperou sua
vez. Chegando o fim da tarde, pôde
falar ao garimpeiro Chico Jorge da
necessidade de levar aquela pedra,
que seria posta em um lugar especial.
Descreveu-lhe o Templo da Boa
Vontade em construção. Foi quando,
ao se aproximar deles, a esposa do
minerador interveio: “Chico, você
vai passar essa pedra para o
Templo, porque eu sou ouvinte da
LBV e gosto muito dela”. Em resumo
foi assim. Haroldo retornou,
trazendo a pedra que se encontra
hoje gloriosamente cravada no
pináculo do TBV. O que mais
impressiona nessa história é que,
naquela mesma semana, a mulher do
garimpeiro, dona Maria de Lourdes,
lembrou-se de um sonho no qual o
marido achava uma pedra que teria
uma nobre destinação. Desde que foi
colocado no ápice da pirâmide da
LBV, esse belo cristal irradia a luz do
Amor de Deus, fortalecendo, ainda
mais, a vocação mística da capital
brasileira.

Ao casal Chico Jorge e Maria de
Lourdes, a gratidão dos milhões de
peregrinos que, ao entrarem na nave
do Templo das Almas Benditas, dos
Espíritos Luminosos, são
beneficiados pela saudável energia
espargida do cristal do Templo da
Boa Vontade.

Carta especial
Em correspondência a mim

dirigida, o leitor G. S. P., hoje
cumprindo pena num presídio, conta
que, por intermédio de sua mãe,
chegou-lhe às mãos uma das obras
de minha autoria: “Quero dizer que
há muito tempo tenho
acompanhado o trabalho da LBV, o
qual tem toda a simpatia de minha
parte, e que particularmente acho
que é o mais importante que temos
no país, principalmente na área
social. (...) No início deste mês, a
minha mãe me mandou um sedex,
pois me encontro encarcerado, e
entre os materiais de que necessito
mandou-me também o seu livro Em
Pauta — Coletânea de artigos
publicados. Esses artigos muito me
impressionaram, uma leitura que
tocou o meu coração. Que Deus o
abençoe grandemente! Um forte
abraço”.

Sinto-me gratificado em saber
que esses meus modestos escritos lhe
estejam reconfortando a Alma.

Impossível falar
de qualquer
tema atualmente
sem adentrar nos
enlaces da globa-
lização. Nessa
era capitalista
não existem mais
fronteiras que

separam os países, e quase todo
mundo está conectado sobre os
moldes do rápido avanço tecnoló-
gico. Podemos estar em sintonia
com pessoas do mundo inteiro e,
melhor (ou pior!), com todas elas
ao mesmo tempo, sob uma espé-
cie de socialização mundial.

Mas, qual o benefício que esse
mundo completamente globaliza-
do produz? Um mundo no qual os
países estão interligados apenas
com objetivos financeiros, enri-
quecendo cada vez mais os privile-
giados? Quando um país entra em

recessão econômica, direta ou in-
diretamente abala os alicerces so-
cial e econômico do mundo todo;
e por que também não se unificam
para globalizar a saúde, educação,
alimentação?

Mas o sociólogo polonês Zyg-
munt Bauman garante que a glo-
balização por si só não é uma vilã.
Ao contrário, facilitou considera-
velmente atividades cotidianas de
bilhões de pessoas. No entanto, o
que ele considera como globaliza-
ção negativa leva pessoas a usarem
outras pessoas, considerá-las como
objeto, tratá-las como verdadeiras
mercadorias de consumo.

Nessa era atual, onde a maioria
da população mundial compartilha
recursos tecnológicos para dimi-
nuir a distância que os separa, pa-
rece que falta uma ligação mais for-
te e mais subjetiva entre os seres
humanos. A objetivação e frieza

dos relacionamentos estão contri-
buindo para uma autodestruição
global.

Perdeu-se o valor de humanida-
de e comunidade (comum unida-
de), e os alicerces que sustentavam
tais ostentações estão sendo ruídos
por práticas egoísticas que foram
se instalando culturalmente.

Obviamente que não se pode
colocar toda responsabilidade do
individualismo exacerbado, egoís-
mo e indiferença, na ordem socio-
cultural da globalização. Porém,
enquanto participantes e coprodu-
tores dessa cultura faz-se necessá-
rio criarmos aspectos contracultu-
rais que possibilitem um dia a re-
tomada do leme, a fim de que a
embarcação torne a velejar por
águas mais tranquilas. Apesar de
ser uma característica macrossis-
têmica e aparentemente incontro-
lável, esse lado negativo da globa-
lização pode ser mudado com
ações cotidianas, mesmo que os re-
sultados sejam colhidos em longo
prazo.

Os prejuízos da globalização

Paiva Netto é jornalista, escritor e radialista. Diretor-Presidente
da Legião da Boa Vontade-LBV
www.boavontade.com paivanetto@lbv.org.br

A nobre destinação de um cristal
Paiva Netto

Prefeito diz que está satisfeito com sua gestão
Numa conversa informal com o editor do jornal O Candeeiro, no último
dia 31 de julho, no final da tarde em seu gabinete, o prefeito de Candeias,
Pitagoras Ibiapina, afirmou que está muito satisfeito com os 20 primeiros
meses de sua gestão. “Pegamos uma cidade com muitos problemas nos
diversos setores da administração e conseguimos arrumar a casa. O pri-
meiro ano foi difícil, mas mesmo assim, conseguimos realizar uma série
de intervenções que melhoraram as condições de vida dos nossos muníci-
pes, a exemplo do que fizemos no setor de saúde”, avaliou o chefe do exe-
cutivo, enumerando várias obras realizadas até agora por seu governo.

Confiante de que daqui pra frente vai conseguir fazer a revolução na
cidade que a população espera, Dr. Pitagoras informou que encontra-se
em andamento vários projetos que vão melhorar sensivelmente o panora-
ma urbanístico de Candeias. “Estamos iniciando as obras de requalifica-
ção da praça Milton Bulcão, no Malembá, com a pavimentação asfáltica
de diversas ruas, inclusive a Evandro Cerqueira; vamos fazer uma grande
intervenção na localidade de areal, no distrito da Caroba; estamos, depois
de mais de 15 anos de abandono, recuperando o estádio Municipal David
Caldeira; vamos recuperar e concluir as obras do parque Benedito, onde a
prefeitura vai investir cerca 4 milhões de reais. Enfim, Eduardo, nós va-
mos transformar essa cidade”, disse confiante o prefeito Pitagoras Ibiapi-
na.

Nesta edição especial, em homenagem ao aniversário de emancipação
política de Candeias, o nosso jornal está trazendo uma entrevista exclusi-
va com o prefeito Pitagoras Ibiapina, onde ele fala desses 20 primeiros
meses de administração.

Confira na página 3

Mulheres são maioria dos eleitores brasileiros
Você sabia que no Brasil o eleitorado feminino é bem maior que o mascu-
lino? Pois é: O número de eleitoras brasileiras corresponde a 52,50% ou
seja cerca de 77.319.586 mulheres estarão aptas para votar no próximo
dia 7 de outubro. Enquanto que o eleitorado masculino chega a 69.889.046
eleitores ou 47,46%.

O curioso é que com quase 10 milhões a mais de eleitoras, a represen-
tação feminina nos três Poderes da República (Executivo, Legislativo e
Judiciário) ainda é muito pequeno. Isso mostra, infelizmente, que as mu-
lheres participam pouco da atividade política no Brasil.

As eleições em Candeias
Mesmo com a grande decepção dos eleitores para com a classe política,
que a cada dia perde mais credibilidade, não podemos esquecer que no
próximo dia 7 de outubro teremos eleições gerais, quando elegeremos o
novo presidente da República, o governador do Estado, dois senadores
pela Bahia e os deputados federais e estaduais.

Aqui em Candeias, até o momento não se vê movimentação dos prová-
veis candidatos que vão disputar uma cadeira na Câmara Federal e na
Assembleia Legislativa. Isso talvez, devido a falta de interesse dos eleito-
res em participar do processo eleitoral.

Por enquanto, apenas os pré-candidatos Sargento Isidório, que é de-
putado estadual e pretende ser federal; seu filho, João Isidório, pré-can-
didato a deputado estadual; Carlos Martins, ex-secretário do governos de
Jaques Wagner e Rui Costa, que vai disputar uma cadeira na Câmara Fe-
deral e o vereador Valdir Cruz, pré-candidato a deputado estadual, estão
com o bloco na rua a procura de votos.

Candidatos de fora
Ao que tudo indica, nas eleições de outubro próximo, os eleitores de Can-
deias vão preferir votar nos candidatos da terra. Esse é o sentimento que
percebemos ao conversarmos com as pessoas na rua. Alguns dizem que
chega de votar em candidatos considerados “copa do mundo”, que só apa-
recem de quatro em quatro anos. Aqueles que vem na cidade na época da
eleição, recebem os votos e depois desaparecem.

Talvez por falta dessa representação política, já que os deputados mais
votados no município nas eleições passadas – à exceção do deputado Pas-
tor Sargento Isidório – foram de outros plagas, a cidade tenha perdido
diversos investimentos, tanto da iniciativa privada, quanto dos governos
estadual e federal.

A guerra da Presidência da Câmara
Ainda faltam quatro meses para a eleição que vai definir o novo presiden-
te da Câmara Municipal de Candeias, no entanto, a movimentação nos
bastidores já começaram a muito tempo. Ninguém diz abertamente, mas
pelo menos seis dos dezessete vereadores pretendem colocar o nome para
avaliação dos seus pares, numa disputada acirrada que só vai acontecer
no próximo dia 1º de janeiro de 2019.

Os analistas políticos de plantão, que circulam pelos corredores da Câ-
mara, especulam que devem ser candidatos a presidente, os vereadores
Arnaldo Araújo (PSDB), Gil Soares (PTB), Rosana de Bobó (PODE), Sil-
vio Correia (PV), Rita Loura (DEM) e Diego Maia (PR). Eles nem confir-
mam nem negam que sejam candidatos. Todos estão trabalhando nos bas-
tidores para pavimentar o nome. Vamos aguardar!
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Você ajuda. A LBV faz!
Com o imprescindível apoio
de seus colaboradores, a Le-
gião da Boa Vontade (LBV)
atua, há mais de 68 anos, no
amparo a crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos, gestantes
e idosos em situação de vulne-
rabilidade social. Em 2017, a
Instituição alcançou a expres-
siva marca de 13.523.005
atendimentos e benefícios
prestados às populações de
baixa renda, impactando mais
de 370 mil pessoas nas cinco
regiões brasileiras.

Em todo o país a LBV man-
tém 82 unidades de atendi-
mento, entre elas Centros Co-
munitários de Assistência So-
cial, lares para idosos, centro
de assessoramento, escolas de
educação básica e escola de
capacitação profissional.
Além disso, promove inúme-
ras campanhas de apoio a fa-
mílias e comunidades, forne-
cendo aos atendidos condi-
ções e informações a fim de
que possam buscar os própri-
os direitos e colaborar para a

construção de uma sociedade
solidária, justa e com oportu-
nidades iguais para todos.

Um simples gesto pode
mudar vidas

Por isso sua doação vale
muito. Você pode se tornar
um voluntário, ajudar a divul-
gar esta iniciativa ou, então,
contribuir financeiramente
para a manutenção dos pro-
gramas socioeducacionais da
Instituição. Pode ainda cola-
borar com alimentos não pe-
recíveis ou doações diversas.
Um simples gesto pode me-
lhorar a vida de muita gente.
Indique amigos, familiares,
vizinhos e empresas para
apoiar as atividades da Legião
da Boa Vontade.

Acesse www.lbv.org ou
ligue para 0800 055 50 99.
Acompanhe, siga, curta e
compartilhe as ações da LBV
nas redes sociais: LBVBrasil
no youtube.com, no
facebook.com e no
instagram.com.

SOLIDARIEDADE Instituição presta mais

de 13,5 milhões de atendimentos e benefícios às
populações em situação de vulnerabilidade social.

Núcleo Integrado de Cuidados à
Criança e à Pessoa com Doença
Falciforme Rilza Valentim oferece
consultas com nutricionista

Uma nutrição adequada é im-
portante para manter a boa
saúde durante toda a vida,
pensando nisso, a Secretaria
Municipal da Saúde – SESAU,
através do Núcleo Integrado
de Cuidados à Criança e à Pes-
soa com Doença Falciforme
Rilza Valentim, está oferecen-
do a comunidade franciscana
consultas com uma nutricio-
nista, que estará atendendo no
Núcleo as quartas-feiras, das
08h às 11h e das 13h às 15h.

Os atendimentos são volta-
dos para as crianças e a de-
manda é aberta. Porém, é ne-
cessário agendar a consulta
com antecedência na própria
unidade.

Para ter acesso ao serviço
é preciso estar munido dos
seguintes documentos: cópia
da Certidão de Nascimento ou
RG da criança, cartão SUS e
comprovante de residência.

A nutrição para as crianças
é especialmente importante,
devido ao grande desenvolvi-

mento físico e mental que
ocorre durante a infância.
Todo ser humano necessita de
nutrientes, independente-
mente da idade, mas as crian-
ças requerem diferentes quan-
tidades à medida que vão cres-
cendo. Proteína, gordura, car-
boidratos, vitaminas e mine-
rais são unidades básicas de
que nosso corpo necessita, e
obter estas a partir de fontes
saudáveis e em equilíbrio pro-
move o desenvolvimento ade-
quado e pode ajudar a preve-
nir doenças, como a obesida-
de infantil.

Crianças pequenas se be-
neficiam de uma seleção sau-
dável de frutas, legumes,
grãos integrais e proteínas. O
cálcio, fibras e gordura são
nutrientes especialmente im-
portantes para uma criança
crescer, para proteger contra
doenças e nutrir seus cérebros
e corpos em crescimento.

Prefeitura lança segunda edição
do Prêmio Jovens Escritores
Incentivar a imaginação e cria-
tividade das crianças e jovens
para criar sintonia com a leitu-
ra e escrita é um dos desafios
dos educadores e pais do sécu-
lo XXI. Foi pensando em for-
mar adultos talentosos que a
Prefeitura de Candeias por meio
da Secretaria de Educação (SE-
DUC), está promovendo a se-
gunda edição do Prêmio Jovens
Escritores, para alunos da rede
pública municipal. As inscri-
ções para o concurso acontecem
de 30 de julho a 07 de agosto,
na unidade escolar do aluno.

Para o Prefeito, Dr. Pitágo-
ras, inspirar a produção literá-
ria, permite ao aluno ser prota-
gonista da sua aprendizagem.
“O prêmio Jovens Escritores
deste ano que tem como tema:
Candeias em prosa e verso:
memórias e saberes estimulará
os nossos estudantes a cons-
truir e produzir conhecimento
com sentido e utilidade”, expli-
ca.

O projeto contemplará estu-
dantes do Infantil, Fundamen-
tal I, Fundamental II e Educa-
ção Jovens e Adultos (EJA).
Vale ressaltar que os alunos de-
vem estar devidamente matri-
culados, sendo que os menores
de 18 anos devem anexar à fi-

cha de inscrição a autorização
do responsável. Os textos de-
vem ser inéditos, com formato
de conto, crônica, poema ou de-
senho/ilustração e ter como
base o tema: “Candeias em pro-
sa e verso: memórias e saberes”.

Entre os dias 05 e 16 de ju-
lho, aconteceram mobilização
nas escolas municipais. No iní-
cio de agosto as escolas farão a
primeira etapa de seleção dos
textos, seguindo as normas e
padrões estabelecidos, e entre-
garão até o dia 16 de agosto para
SEDUC, para segunda etapa da
seleção. Depois das etapas de
seleção serão definidas datas
para publicação da coletânea de
textos e sessão de autógrafos.

O secretário de educação,
Cássio Vinicius, informa que os
textos serão selecionados, inde-
pendente do segmento de ensi-
no e da modalidade textual. “Os
textos serão publicados em for-
ma de livro, onde serão distri-
buídos três exemplares por alu-
nos selecionados, um exemplar
para cada Unidade Escolar Mu-
nicipal, um exemplar para o
professor/orientador e mais
três exemplares para demanda
externa”, pontuou Cássio.

Work Shop marca adesão da Prefeitura
ao Programa Cidade Empreendedora

Aconteceu no último dia 7 de
agosto, na Prefeitura de Can-
deias, a assinatura do termo
de adesão ao programa Cida-
de Empreendedora, uma par-
ceria entre a Prefeitura e o
SEBRAE. Após a adesão foi
feito um  workshop juntamen-

te com  as Secretarias de In-
dústria e Comércio, Emprego
e Renda, Finanças, Meio Am-
biente, Planejamento e a Vigi-
lância Sanitária, onde foi de-
finido um grupo de trabalho
para implementação do pro-
grama.

De acordo com o Secretá-
rio de Indústria e Comércio
do Município, Carlos Ibiapi-
na, o próximo passo será a
construção da sala do empre-
endedor, visando a desburo-
cratização para abertura e fe-
chamento de empresa.  ”Em

alguns casos o empreendedor
sairá no mesmo dia com o
CNPJ em mãos”, explicou Car-
los.

Segundo o Prefeito, Pitago-
ras, o Programa também vai
fortalecer o pequeno agricul-
tor, capacitando-os a partici-
par de licitações exclusivas no
município de até 80 mil. “Va-
mos adequar a merenda esco-
lar para que possamos com-
prar mais alimentos da agri-
cultura familiar”, pontuou Pi-
t a g o r a s .

A sala do empreendedor
contará com um ambiente de
sala de aula para capacitação
de empreendedores de diver-
sas áreas, em parcerias com
institutos, senac, sebrae, den-
tre outros. O programa tem
extensão para capacitação de
professores para dar aula em
escolas de empreendedoris-
mo.

O evento contou com a par-
ticipação do gestor do progra-
ma, João Paulo, além dos Se-
cretários Municipais e repre-
sentantes do CDL.

Fonte e Foto:Ascom/PMC

O prefeito Dr.Pitagoras  participou da reunião com os representantes do Sebrae

Com o objetivo de ampliar o
direcionamento, a melhoria
da qualidade de vida das pes-
soas com deficiência, bem
como a mobilização da
sociedade, a Associação de
Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), de São
Francisco do Conde, irá reali-
zar o I Fórum da associação.
O evento acontecerá no dia 31
de agosto, das 09h às 15h30,
na Escola Arlete Magalhães
(antigo CEJAL), e pretende
reunir profissionais e estu-
dantes da educação e da saú-
de, além de assistentes sociais
para um diálogo acerca do se-
guinte tema: ”Família e Pes-
soa com Deficiência, Protago-
nista na Implantação das Po-
líticas Públicas”.

Na oportunidade, para dis-
correr sobre essas questões,
discutir, analisar e avaliar as
políticas públicas para as pes-
soas com deficiência foram
convidados os
palestrantes, Sra. Ídila Muniz
Gomes Guimarães Sampaio
(Mestra em Políticas Sociais e
Cidadania, assistente social na
Superintendência da APAE de
Salvador, professora universi-
tária, dentre outras especifica-
ções profissionais), que irá
discorrer sobre o tema: “Dis-
cutindo as relações de família
no contexto educacional”. No
decorrer do evento também
haverá workshops com as me-
diações da Mestre em Educa-
ção Especial, especialista em
Psicopedagogia Clínico e Ins-
titucional, psicopedagoga clí-
nico e escolar, Sra. Martha
Maria de Carvalho Silva, além
da medição da Mestre em
Educação/pedagoga/psicope-
dagoga, especialista em Defi-
ciência Intelectual, Sra. Side-
nise Estrelado Sousa. Os inte-
ressados em participar do I
Fórum da APAE de São Fran-
cisco do Conde deverão se ins-
crever na sede da associação,
localizada no bairro de Cam-
pinas, na Rua do Gurugé, nº
06. Valor da taxa de inscrição:
R$ 50,00 (casadinha promo-
cional) e R$ 30,00 (individu-
al).

O I Fórum da APAE de São
Francisco do Conde conta com
a parceria da Federação Naci-
onal das APAES (FENAPAES)
e da Federação das APAES do
Estado da Bahia (FEAPAES-
BA).

I Fórum da
APAE de SFC
acontecerá no
dia 31 de agosto

Estação Cultural agita a Antiga
Estação Ferroviária de Candeias
No último dia3 de agosto, a
Antiga Estação Ferroviária de
Candeias se transformou,
mais uma vez, na Estação Cul-
tural, com manifestações da
comunidade nas suas mais di-
ferentes formas de expressão:
música, dança, poesia teatro,
arte, emoção e alegria.

Promovido pela Prefeitura
Municipal de Candeias, por
meio da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo (SE-
CULT), e coordenado pelo ser-
vidor Dilton Tola, o Estação
Cultural tem por intuito dina-
mizar espaços públicos e pro-
porcionar encontros plurais e
multiculturais, onde a cultu-
ra é o combustível principal
para fazer o trem funcionar.

Já que a entrada é gratui-
ta, todos os candeenses parti-
cipam à vontade, e, sobretudo,
apresentam seu talento, com-
partilhando com o público o

que é de mais bacana no uni-
verso da cultura e da arte.

Para o Secretário de Cultu-
ra e Turismo, Cassio Vinícius,
o Estação Cultural é uma das
iniciativas mais marcantes da
Secult, não só por trazer uma
proposta significativa de inte-

ração sociocultural, mas,
principalmente, por alcançar
um público diversificado,
 oportunizando a produzir e
consumir cultura, e contribu-
indo, ainda, para que se cons-
titua a identidade cultural da
região.

Ação Solidária da LBV leva alegria e esperança
para famílias do Sertão do São Francisco

Em virtude do alto índice de
pobreza e desemprego
na região do Vale do São Fran-
cisco, a Legião da Boa Vontade
(LBV) entregou 1350 cestas de
alimentos, nos dias 25, 26 e 27
e julho, em Uauá, Sobradinho e
Juazeiro.

A iniciativa busca  levar es-
perança e amparo a esse povo
forte e batalhador, que padece
com a estiagem.

A Instituição entregará 23
mil quilos de alimentos a 1.350
famílias que sofrem com os
efeitos da longa estiagem na
zona rural de e Uauá, Sobradi-
nho e Juazeiro.

O semiárido baiano está so-
frendo com os efeitos da seca.

Em algumas regiões chove pou-
co há anos. O Lago de Sobradi-
nho, maior reservatório de
água do Nordeste, está funcio-
nando com 33% de sua capaci-
dade, de acordo com dados do
Operador Nacional do Sistema
Elétrico (NOS).

Diante desta realidade, os
índices de pobreza e desempre-
go são elevados na região do
Vale do São Francisco e em
muitos municípios já foi
decretada situação de emer-
gência. É o caso de Juazeiro,
Sobradinho, Uauá, dentre ou-
tros.

Com a finalidade de levar
esperança e amparo a esse povo
forte e batalhador, que padece

com a estiagem, a Legião da Boa
Vontade (LBV) estará nos dias
25, 26 e 27 de julho nesses mu-
n i c í p i o s
entregando 1.350 cestas de ali-
mentos a famílias que residem
na zona rural.

A iniciativa faz parte da cam-
panha Diga Sim!, que graças a
ajuda de amigos e colaborado-
res de Boa Vontade arrecadou
toneladas de alimentos não pe-
recíveis para ajudar essas famí-
lias. Ainda dá tempo de ajudar!
Quem quiser colaborar com a
campanha pode fazer doação
entrando em contato pelo tel.:
0800 055 50 99 ou pelo site
www.lbv.org.

Ao completar mais um ano de emancipação
política e administrativa, Candeias tem muito
a comemorar, pois a cada dia a vemos crescer
e se firmar como um dos municípios mais
promissores da Bahia. E a principal razão
para isso é o seu povo, que   não esmorece em
seu trabalho e no amor por sua terra.
Gostaria nesse momento de júbilo, me
congratular com as homenagens prestadas à
nossa terra, abençoada por Nossa Senhora

das Candeias.

São os votos do Secretário de Administração Carlos Guedes

Artistas de dança, do teatro, e da poesia se apresenta-
ram durante a Estação Cultural em Candeias

Fonte: Ascom/PMC Ascom/LBV
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Vereador Arnaldo Araujo

Vereadora Rosana de Bobó

A agência do Banco Bradesco de Candeias, que também faz
parte da história brilhante desse município, se congratula com

as homenagens prestadas ao aniversário de 60 anos  de
Emancipação Política , acreditando, sempre, em seu

desenvolvimento.
Parabéns ao povo e as autoridades de Candeias!

Agência Candeias - Bahia / Praça Dr. Gualberto - Centro

É com imensa alegria que venho parabenizar a cidade de Candeias pelos
seus 60 anos de emancipação política. Tenho me empenhado na Câmara de
Vereadores para tornar a minha cidade um município cada dia mais
pujante, e digno para se viver.

Acredito que nenhum lugar será bom, se nele não estiver
o nosso coração, a nossa sede de transformação e o
nosso respeito ao próximo.  Por isso, permanecerei com
meus olhos inclinados para Deus, na confiança que Ele
continue tornando possível o meu trabalho. A Candeias
eu emano os meus sinceros votos de prosperidade e paz.

Gostaria de utilizar as páginas do jornal O
Candeeiro para me dirigir ao povo de Candeias
nesta data tão importante, quando a cidade
comemora 60 anos de emancipação política e
administrativa, graças à luta de bravos
candeienses. Hoje, Candeias é uma das mais
importantes cidades da Bahia e, temos orgulho
de contribuir para o seu desenvolvimento.
Estarei na Câmara de Vereadores defendendo,
sempre, os interesses da população candeense.

Nesses 60 anos, avançamos muito em diveras áre-
as,  temos um município que ainda precisa de mui-
ta ação para se desenvolver. Contamos com comér-
cio forte e   indústria ativa, garantindo a geração de
emprego e renda para nossa população.
Ainda temos muito em que avançar, mas estamos
na Câmara Municipal trabalhando para que a nossa
cidade continue sendo uma terra de desenvolvi-
mento e paz.

Neste dia tão importante para todos nós que nascemos ou escolhemos
essa terra abençoada por Deus para viver, e que
acreditamos no seu potencial para ser uma das
cidades mais importantes da Bahia, eu não poderia
deixar de me congratular com todos aqueles que
lutaram pela nossa Emancipação Política, que hoje
completa 60 anos.
Continuarei na Câmara de Vereadores defendendo
os interesses do querido povo de Candeias.

Vereador Pastor
Adailton Sales

Estamos em festa! Hoje a nossa querida
Candeias comemora mais um aniversário de
emancipação político-administrativa.
Há exatamente 60 anos, bravos candeienses
lutaram para tornar o nosso município
independente de Salvador, hoje, o nosso
município é um dos mais importantes da Bahia.
Como membro da Câmara de Vereadores, vou
continuar defendendo os interesses do nosso
povo.

São os votos do seu vereador Silvio Correia

Candeias, a nossa sorte não se encontra fora
de nós, mas antes em nós mesmos e em
nossa vontade. Por isso, hoje, dia 14 de
agosto, quando comemoramos 60 anos de
emancipação política, desejamos que essa
luz que trazemos no nome ilumine nossos

caminhos e traga apenas felicidade, paz e prosperidade.

São os sinceros votos do vereador Valdir Cruz.

Vereador Diego Maia

“É com muita honra e orgulho, que me dirijo aos
meus irmãos candeienses, para me congratular
pelas homenagens prestadas à nossa Terra, nes-
se 14 de Agosto, quando comemoramos 60 anos
de Emancipação Política. Agora, como vereador
do nosso município, poderei elaborar projetos
para beneficiar toda a nossa comunidade.

Vereador Edmilson Amaral - MICA
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ENTREVISTA - Prefeito Dr. Pitagoras
O prefeito Pitagoras Alves da Silva Ibiapina (38 anos),

carinhosamente chamado de Dr. Pitágoras (ele é médico),

concedeu entrevista ao repórter José Eduardo, de O

Candeeiro, onde falou sobre a sua trajetória política que

começou com um único mandato de vereador, culminando

com a sua eleição para a Prefeitura de Candeias e,

principalmente, sobre os primeiros meses do seu governo. Dr.

Pitágoras iniciou a sua trajetória política em 2012, quando

alguns amigos e familiares o incentivaram para concorrer

uma cadeira na Câmara Municipal. Aceito o desafio, o jovem

médico se filiou ao Partido Progressista (PP) e partiu para

uma campanha propositiva, sendo o candidato mais votado

naquelas eleições com 1.598 votos.

Assim que assumiu o mandato, o jovem vereador passou a

fazer oposição ao prefeito Sargento Francisco, principalmente

por não concordar com a política feita pelo gestor na área de

saúde. Com discursos fortes na Câmara Municipal, Dr.

Pitágoras foi conquistando apoios na oposição e se

credenciando para ser candidato a prefeito. Agora, passados

mais de um ano e meio da sua administração, o prefeito Dr.

Pitágoras faz um balanço da sua atuação a frente do Executivo

Municipal.

O Candeeiro – Antes de entrar propriamente na nossa
entrevista, gostaria de saber uma coisa: o senhor está satisfeito
com o seu desempenho na administração municipal.
Dr. Pitagoras – Satisfeito ainda não, mas muito orgulhoso
do empenho que estamos tendo para transformar a nossa
cidade a cada dia e trazendo aos poucos o orgulho de ser
candeense. Minha gestão inaugurou um novo tempo em nossa
cidade, pois rompemos os vícios que estavam impregnados na
administração pública e que foram responsáveis por deixar
Candeias no passado e atrasada em todas as áreas. Claro que
romper vícios não é uma tarefa fácil, inclusive porque muitas
pessoas viam a gestão pública de Candeias como plataforma
para servir a si próprio e não para estar a serviço da
coletividade. Em meu mandato tenho trabalhado para mudar
a concepção das pessoas, de que o dinheiro publico tem de ser
aplicado em beneficio da própria população, com bons serviços,
responsabilidade e acima de tudo honestidade.

O Candeeiro – O senhor está completando um ano e oito
meses de gestão, o que foi planejado para esse período está
sendo executado?
Dr. Pitagoras – O primeiro ano de um mandato é muito
difícil, pois temos de arrumar a casa e colocar do nosso jeito.
Cortamos gastos em todas as áreas da administração e
combatemos os desperdícios. Diminuímos gastos com
combustíveis, material de consumo, com água, energia elétrica,
reajustamos alugueis, entregamos prédios alugados que não
se justificavam, tudo isso para economizar. Nossas licitações
de medicamentos, por exemplo, foram feitas por item, que
apesar de ser mais demorado, conseguimos valores muito
abaixo do que eram comprados antes. Com o mesmo valor gasto
antes, dobramos a quantidade de medicamentos e triplicamos
a oferta dos mesmos. A economia é em todas as áreas da gestão.
Só no Hospital Ouro Negro, a despesa era de R$ 2 milhões de
reais e hoje não passa de um milhão de reais e conseguimos
melhorar a qualidade dos serviços, tendo reequipado o mesmo.
É uma decisão que tomei e que trará frutos para a cidade, pois
todo mundo em Candeias repetia que somos uma cidade rica e
de um povo pobre e que não tinha acesso aos serviços públicos
de qualidade.

O Candeeiro – Mas prefeito, em que isso se materializou de
retorno propriamente para o povo?
Dr. Pitagoras - Veja Eduardo, que em apenas um ano, fizemos
mais do que alguns gestores que já tiveram sua oportunidade.
Fecharam o Posto Luis Vianna Filho, com a desculpa de que
não tínhamos recursos para manter aberto, e eu provei que
podíamos reabrir, transformei em um Centro Médico com
qualidade de clinica particular, todo equipado com os melhores
aparelhos, os melhores profissionais, todo climatizado, com
porcelanato no chão, macas e equipamentos novos para servir
a população com a qualidade que a mesma merece. E mais,
não só cumpri com meu compromisso de campanha de abrir
no primeiro dia do mandato o Posto Médico, como inaugurei a
primeira Farmácia Básica 24 horas do Brasil, onde o paciente,
qualquer dia e hora da semana, já saem com seu medicamento
em mãos. Eu ainda inaugurei a única Emergência Pediátrica
24 horas de toda Região Metropolitana, algo que me deixa
muito feliz, pois sou pai de Lucas e Davi, serei pai de uma
menininha em breve, e você sabe Eduardo, como é angustiante
para um pai ou uma mãe, procurar uma emergência para sua
criança que está doente e não encontrar. Aqui na região, nem
emergência pediátrica 24 horas particular tinhamos. Então,
como prefeito estou realizado de ter entregue essa emergência
pediátrica para nosso povo, pois quem é Pai sabe do sentimento
que estou falando.

O Candeeiro – Mas apenas na Saúde que tivemos grandes
ações? Quais setores da gestão também tiveram investimentos?
Dr. Pitagoras - Eduardo, 2017, foi ano da Saúde, pois a Saúde
era o principal problema de nossa cidade, e isso era visto por
qualquer um. Veja nosso hospital Ouro Negro, até as macas,
colchões, ar condicionado, mesas, cadeiras, dispensador de
álcool em gel eram alugados, e eu inverti essa lógica. Eu
reequipei todo o Hospital que passou por uma revolução na
aquisição de artigos e equipamentos de alta tecnologia tais
como monitores multiparamétricos, respiradores artificiais,
carro de anestesia, termodesinfectadora, autoclave de barreira,
lavadora ultra sônica, leitos hospitalares por controle remoto,
mesa cirúrgica, bisturi eletrônico de alta precisão, lavadora de
roupas automatizadas, calandra automatizada, centrifuga de
roupas, carro de emergência, cardiotocografo, instrumental
cirúrgico, enxoval hospitalar, camas de parto humanizada PPP,
e muitos outros artigos, lembrando que no início da atual
gestão, todos estes artigos eram locados, alugados e hoje todos
estes artigos são patrimônio público. Mas se você me permite
continuar dizendo sobre nosso planejamento, nós executamos
nosso plano de governo de 4 anos, quase todo no primeiro ano,
pois inaugurei o Centro de Reabilitação, que já realizou mais
de 10 mil atendimentos, e onde pessoas que sofreram traumas
são reabilitadas. Neste Centro, nós contamos com
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapias complementares e
alternativas como pilates, acupuntura auricular e RPG, assim

como atendemos crianças com microcefalia com um
atendimento todo diferenciado. É tanto atendimento que já
estamos procurando uma nova sede para ampliar esse serviço.

O Candeeiro – Você sempre fala nas entrevistas que a cidade
de Candeias, conta agora com clinicas de alta qualidade
estrutural. Mas você tem investido nos profissionais que
atendem o publico?
Dr. Pitagotas - Sim! Claro que temos buscado os melhores
profissionais da área para atender nossos moradores. Veja a
Clinica da Mulher que inauguramos ano passado. Nós
oferecemos Obstetra, Ginecologista, Mastologista, Psicólogo,
Nutricionista e Assistente Social, e é mais uma clinica com
estrutura de clínica particular, pois o povo merece o melhor.
Ali também esta instalada algo que prometi ao meu povo e que
cumprir já no primeiro ano de mandato que foi o Mamógrafo,
tão esperado por décadas. No Malembá, eu inaugurei mais um
clinica de dar inveja a qualquer clínica particular de Salvador,
que é a Policlinica. Só lá Eduardo e meus amigos Candeenses,
temos 22 especialidades médicas. Me diga, quando Candeias
já teve isso? Qual cidade próxima que vocês conhecem que
dispõe desses serviços para seu povo? Temos Dermatologista,
Neuropediatra, Oftomologista, Otorrinolaringologista,
Endocrinologista, Gastroenterologista, Cardiologista,
Pneumologista, Nefrologista, Clínico geral, Urologista,
Proctologista, Ortopedista, Angiologista, Neurologista,
Psiquiatra, Medicina do Trabalho, Fonoaudiólogo, Psicólogo,
Pediatra, Neonatologista, Ultrasonografista.

O Candeeiro – O que mais importante de seu planejamento
foi executado na cidade, pois alguns cidadãos e opositores ainda
criticam muito a gestão da Saúde nas redes sociais?
Dr. Pitagoras - Criticas há até de minha parte quando não
estou satisfeito com um serviço oferecido pela prefeitura. Quem
trabalha comigo sabe do que estou dizendo. Então, se a
população critica algum serviço, é porque percebe que ele existe,
e que precisa ser melhorado. Olha Eduardo, nós inauguramos
uma Clinica de Imunização ao lado do Posto, que é a Proteger.
Vocês lembram como era aquele espaço de vacinação dentro
do posto? Um calor terrível. O que eu fiz? Busquei mais uma
sede com estrutura de clinica particular, para dar dignidade a
esse povo, e talvez por isso, mais de 99,6% da população recebeu
vacina da febre amarela e 97% da cobertura vacinal contra o
vírus da influenza. Somos a única cidade da Bahia que
atingimos todas as metas determinadas pela vigilância
epidemiológica, a única com cobertura total contra a febre
amarela. Inauguramos também o Consultório Veterinário, para
que famílias que tem animais de estimação tenham ofertado
os serviços de consultas, exames e cirurgias de pequeno porte,
tudo de forma gratuita para a comunidade. Veja só, nós
atendemos quase 15.000 pessoas por mês só no Centro Médico
Luis Viana, e se tivermos 10 ou 15 reclamações, não chega nem
a 1% dos atendimentos que fazemos em nossa rede.

O Candeeiro – O Fato de ser médico tem influenciado nas
suas decisões de investir tanto na Saúde? Outros setores não
estão ficando descobertos não?
Dr. Piatagoras - Claro que sendo médico é uma obrigação
minha oferecer Saúde de qualidade, mas isso se deve a
necessidade do povo de Candeias, que clamava por serviços de
Saúde em nossa cidade. Olha, recebi uma pesquisa, onde a
Saúde deixou de ser a maior cobrança da população. Na eleição
de 2016, todas as pesquisas mostravam que o maior desejo do
nosso povo era Saúde. Porque isso? Porque a população percebe
que avançamos e muito. Olhe Eduardo, eu tenho um programa
que é o Cuidando em Casa, que me comove, pois o mesmo
atende mais de 200 pacientes acamados, que não podem sair
de suas casas, oferecendo importantes serviços com
atendimentos médicos, enfermeiros, assistentes sociais,
fisioterapia, fonoaudiologia, avaliação com nutricionista além
de serviços como curativos e medicamentos gratuitos. Nós
também entregamos 6 novas ambulâncias, veículos para
tratamentos fora do domicilio, vamos entregar mais 5 novas
ambulâncias, três carros para a Secretaria de Saúde, uma UTI
Móvel e um Ônibus com Consultório Móvel.

O Candeeiro – Saindo da área Saúde, o que você destaca de
avanços deste seu planejamento?
Dr. Pitagoras - Várias coisas que poderíamos passar o dia
todo conversando, mas perceba, nós viabilizamos através da
prefeitura, o convênio de parceria para o funcionamento do
Senai que oferecerá 15 cursos profissionalizantes. Embora as
pessoas imaginem que o Senai é financiado pelas indústrias é
a prefeitura que irá financiar praticamente 100% do seu
funcionamento. Mas fiz isso, porque entendo que nossos jovens
precisam de qualificação profissional, principalmente nessa
área que moramos. Na Educação reformamos 20 escolas,
ampliamos o numero de ônibus universitários e técnicos, que
agora são 28 roteiros, nós contemplamos mais 81 estudantes
com a bolsa universitária. O programa Mais Asfalto realizou
mais de 15.000 metros de asfalto em toda a cidade, recuperando
a malha viária de diversas ruas que estavam destruídas ou com
asfalto já ultrapassado. Melhoramos a iluminação pública,
realizamos mutirões de limpeza em diversos bairros e distritos,
realizamos diariamente a poda de arvores, limpeza de canais,
desobstruções de córregos. A operação chuva diminuiu a
quantidade alagamentos e riscos de doenças na cidade.
Reorganizamos os ambulantes através da operação Cidade
Legal, melhorando o trânsito ali na Avenida Antônio Paterson.
Pavimentamos a Rua Camurujipe e a Javari para permitir maior
fluidez ao trânsito para quem está saindo em direção a BA e
rodoviária. Estamos investindo como nunca na cultura e no
turismo da cidade, realizamos o Novenário de Nossa Senhora

das Candeias, a Semana Evangélica dentre outras. Realizamos
o Arraiá do Aconchego pela segunda vez e já se tornou um
sucesso, o dia das Mulheres, o dia das Crianças, assim como
outras festas durante o ano. Nossos eventos institucionais são
um sucesso, como o 2 de Julho e o 7 de Setembro que foi para
mim o mais organizado da história. Estamos oferecendo aula
de grafitti, aula de coral adulto e infantil, ballet, entre outros.
Essa nova orientação permitiu Candeias receber o Bahia de
Todas as Cores (BTC), evento de Grafitti que trouxe artistas
nacionais e internacionais para realizar este evento que
teve como tema “A arte que ilumina a cidade”. Realizamos
também no Desenvolvimento Social diversos projetos que
garantem atenção e vem melhorando a vida de centenas de
pessoas em toda a cidade, a exemplo do projeto “Mão na
Massa”, que produz diariamente mais de três mil pães que são
distribuídos para 300 famílias cadastradas no CRAS, e oferece
cursos gratuitos de capacitação profissional na área de
Panificação. Além disso, programas como o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos que
foram ampliados, e também a compra de novos carros a
disposição da Secretaria de Desenvolvimento.

O Candeeiro – Tenho observado que ao contrário de outras
administrações, algumas lideranças políticas tem se afastado
da Prefeitura e consequentemente do Senhor, isso se deve à
sua maneira de administrar? O que o senhor acha dessa
constatação?
Dr. Pitágoras - Eduardo se tem alguém se afastando da
prefeitura que mais realizou na cidade em um ano e oito meses
de gestão, como lhe falei ai encima de tantas realizações, é quem
não comunga com o mesmo desejo meu de fazer uma gestão
para o coletivo e não para os interesses pessoais. Todas as
decisões que tomei, foram para inverter essa lógica perversa
que existia em Candeias que era muito para poucos, e pouco
para muitos. A cidade percebe isso, olhe quanta coisa fizemos
em um ano e oito meses. Quase todo o meu plano de governo
de quatro anos, já foi realizado. Agora, quero e vou fazer mais,
vou superar meu plano de governo. Então quem se afastou, foi
por não ter atendido seus interesses pessoais, porque os
interesses da cidade estão sendo atendidos. Na verdade
Eduardo, muitos dos que se afastaram por esses motivos já
estão arrependidos, e com tanta coisa que vou fazer na cidade,
com a permissão de Deus, muitos ainda irão se arrepender de
não estar ao lado da gestão que mais tem feito e que mais fará
por nossa cidade ao fim dos 4 anos.

O Candeeiro – Como o senhor avalia a sua atuação política
como prefeito, já que como vereador o senhor fez oposição ao
seu antecessor?
Dr. Pitágoras – Busquei me tornar gestor da cidade nesses
primeiros momentos de gestão, talvez por isso, você tenha dito
ai na pergunta anterior que alguns se afastaram. Ora, o povo
me elegeu para me tornar o gestor de Candeias, a pessoa
responsável por gerir orçamento, recursos, serviços públicos,
todos os problemas, até problemas pessoais. E isso é da vida
publica, a qual me permitir viver e tenho muito orgulho disso.
Como gestor, implementei varias ações que sei que são
indigestas para algumas pessoas, mas que foram tomadas para
dar resultado a coletividade. Então Eduardo, sou daqueles que
creio que minha atuação política será reconhecida, se ao fim
dos 4 anos de mandato, eu poder bater no peito, mostrar esse
plano de governo aqui, provar a população que cumprir o que
prometi e que fiz muito mais. Esse resultado será positivo, pois
todo mundo vê. Mesmo os meus opositores reconhecem. Não
quero dizer que temos uma gestão perfeita, longe disso. Quero
dizer apenas que todos os dias tenho hora para sair de casa,
mas não para voltar, pois assumir esse compromisso com essa
população de ser o gestor da cidade. Muitos dizem que não
faço política, mas a política é um exercício diário. A política
partidária e eleitoral tem o momento certo. A prova disso é
que passado a eleição, busquei o apoio de vereadores que foram
eleitos na oposição, pois todos eles foram eleitos no intuito de
fazer o melhor para nosso povo.

O Candeeiro – Algumas decisões tomadas pelo senhor tem
repercutido como uma dose amarga junto a alguns setores. O
que o senhor tem a dizer sobre essas reações?
Dr. Pitagoras – É como disse lá em cima. Eu sou gestor da
coletividade. Tem um ditado que dize que não se fazem
omeletes sem quebrar ovos né? É uma realidade. Se eu for dar
um exemplo aqui de um assunto polêmico que foi a aprovação
do novo código tributário. Alguns setores se colocaram contra,
pois se acham prejudicados né? Mas fizemos justiça social,
talvez a maior da história da cidade. Quem tem mais paga mais,
que tem menos paga menos e quem não têm não pagos. Olha!
Só ali, nos isentamos mais de 18 mil imóveis de famílias de
baixa renda, que antes eram apenas 3.500, e que agora ficaram
isentos de pagar o IPTU. Os meus amigos moradores dos
Condomínios Candeias 1 e 2 também ficaram isentos do IPTU,
as famílias cadastrados no Bolsa Família ficaram isentas da
Taxa de Iluminação Pública, e quem tinha débitos com o
Município em até 576,00, foi perdoado sabia? Naquele
momento, eu vi políticos ficando contra essas melhorias apenas
para atender o interesse pessoal de um ou outro empresário,
sendo que, com o novo código nós conseguimos diminuir até
mesmo a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, tirando um
peso dos comerciantes, pois era uma taxa abusiva.

O Candeeiro – Qual a importância da Câmara de Vereadores
para a sua administração.
Dr. Pitágoras – A Câmara tem sido uma grande parceira na
aprovação de projetos do Executivo que são em prol da cidade.
Muitos vereadores são meus amigos, pois tivemos uma boa
relação de quando fui vereador. Outros que não conheciam,
passei a conhecer mais de perto neste mandato, e tenho certeza
que estão imbuídos de fazer o melhor para Candeias. Ouço
sempre os vereadores, pois representam e trazem os anseios
das comunidades mais distantes, ou que pela própria lógica do
dia a dia, não nos chegam.

O Candeeiro – Na teoria, o senhor tem o apoio de 14 dos 17
vereadores, apesar da oposição ter feito maioria na eleição. O
que foi feito para atrair os vereadores que aderiram ao seu
governo?
Dr. Pitágoras – Eduardo, os vereadores percebem o que
temos feito por nossa cidade e essa entrevista mesmo, lhe
trouxe várias ações que fizemos em Candeias. Convidei os
vereadores a se somar a esse projeto que foi escolhido pela
população exatamente por representar a coletividade e não os

O prefeito Dr. Pitagoras recebeu o editor do jornal O
Candeeiro, José Eduardo, em seu gabinete
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projetos pessoais. Alguns vereadores eleitos na oposição
perceberam isso estão conosco, até porque eles podem ter
acreditado em outro projeto, mas agora percebem que
caminhando junto conosco terão o retorno positivo da
população. Tenho na oposição vereadores que considero meus
amigos, mas que tem posição política e ideológica diferente da
que represento e que defendo, e nem por isso deixaram de ser
meus amigos. Eles fazem a política que acham que deve fazer,
assim como um dia eu fiz, pois segui meu coração naquele
momento. Outra coisa que precisa ser dita: os vereadores de
situação me cobram tanto ou mais que os vereadores de
oposição, e isso significa que todos estão imbuídos de juntos
fazermos o melhor que cada um puder para Candeias.

O Candeeiro – Qual avaliação o senhor faz da sua imagem
junto ao funcionalismo público municipal, já que em pouco
mais de um ano e meio de governo, já aconteceram duas greves
dos servidores?
Dr. Pitagoras – Volto a dizer: tomei posições aqui na
prefeitura que se espera de um gestor público comprometido
com a coletividade. Não podemos esquecer que assumi a
prefeitura com um caos em quase todos os setores.
Enfrentávamos e ainda enfrentamos os efeitos de uma crise
econômica em todo o País. Em 2017 tivemos que apertar as
contas como demonstrei no inicio da entrevista, mesmo assim,
oferecemos um aumento de 7,68% para os professores que
recebiam abaixo do piso. Além disso, demos um aumento de
6% aos servidores. Apesar disso, todos esperavam que os efeitos
da crise econômica se dissipassem com mais rapidez, o que não
aconteceu. Por isso, neste ano tivemos a difícil decisão de
enfrentar mais uma greve no funcionalismo, até porque o índice
de pessoal já estava acima de 54%, e por Lei, quando esse índice
já está superado, não podemos dar aumento. A greve é um
direito constitucional que respeito, tanto que, o município,
apesar de respeitar o movimento paredista, e impossibilitado
de conceder o aumento por conta da Lei, solicitou na justiça o
fim do movimento, tendo a justiça mandado os profissionais
terminar a greve. Eu respeito todos os servidores, e minha
posição pessoal, às vezes não bate com minha posição de
prefeito, e neste momento estou seguindo minha posição de
prefeito. Até na mesa de negociação, os sindicalistas, me
falaram que no passado eu pedia um aumento maior para os
servidores, mas conhecendo a realidade da administração
pública, as Leis de Responsabilidade Fiscal que tenho de
respeitar, o juramento de respeitar a Lei Orgânica Municipal e
a Constituição Federal, eu não posso fazer aqui apenas a minha
vontade pessoal, mas respeitar todas as regras e Leis.

O Candeeiro  – Todo mundo sabe que o quadro de
funcionários da Prefeitura continua inchado. Como resolver
essa questão?
Dr. Pitagoras – Olha Eduardo, para atender um Termo de
Ajuste de Conduta com o Ministério Publico, tivemos que fazer
centenas de demissões. Mas a verdade é que a administração
de uma cidade como Candeias, não anda apenas com o prefeito
e com o secretario. Tivemos que demitir vários cargos de
confiança e preencher as funções através de um processo
seletivo de Reda. Hoje tenha certeza que estamos adequando
nosso pessoal para estar nas funções que permitem a cidade
andar com celeridade. Na Educação, para atender as
determinações do Ministério Publico Federal, tivemos que fazer
o enquadramento de vários professores que estavam por anos
em outras funções, e isso trouxe um desgaste grande para nossa
administração, pois muitos deles já estavam há anos em outras
funções. Tudo isso é desgastante? É! Mas as Leis mudam, o
Controle Externo avança e os gestores atuais estão tendo que
tomar medidas amargas por conta de erros do passado.

O Candeeiro – O senhor não acha que o número de
Secretarias é muito alto e por isso o excesso de cargos de
confiança?
Dr. Pitagoras – As secretarias existem porque o prefeito não
pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Já
diminuímos muitas secretarias que existiam no passado.  Talvez
hoje, essa seja a gestão com menos cargos de confiança da
história, pois as contratações estão sendo feitas conforme
entendimento com o MP de fazermos sempre, os processos
seletivos. Esses cargos de confiança serviram a quase todos os
prefeitos que por aqui passaram né? Em meu mandato, os
mesmos cargos que eram preenchidos por indicação, foram
declarados inconstitucionais e tive que fazer essas demissões
de quase 750 pessoas. Hoje, na prefeitura, são cargos de
confiança, apenas os que exercem função de chefia, direção ou
assessoramento.

O Candeeiro – Existe um certo descontentamento por parte
dos funcionários do setor de Educação com relação a maneira
como o senhor está tratando a questão dos precatórios do
FUNDEF. O que o senhor tem a dizer sobre o assunto.
Dr. Pitagoras – Acho importante essa oportunidade de
esclarecer os fatos. Olha Eduardo, o município de Candeias
busca a legalidade das ações e não é diferente com os
precatórios. Primeiro explicar a todos o que é o FUNDEF e
porque esses recursos chegaram agora. Essa ação ajuizada
objetivou receber o pagamento de diferenças entre o valor
repassado, a título de complementação do FUNDEF, e o valor
que efetivamente deveria ter sido repassado, em virtude da
fixação equivocada do Valor Mínimo Anual por Aluno. A justiça
determinou o ressarcimento ao município no montante original
de R$ 100.573.412,05 (cem milhões quinhentos e setenta e três
mil quatrocentos e dezenove reais e cinco centavos). Os
professores entendem ainda assim, que esses recursos que vão
chegar agora, devem ser divididos a titulo de compensação.
Querem desse recurso, 60% para pagamento aos mesmos e 40%
para investimento na educação. É ai que entra as restrições
legais. A Resolução do TCM é clara que os recursos recebidos
somente poderão ser aplicados na manutenção e
desenvolvimento do ensino básico. As Prefeituras deverão
realizar as despesas consoantes plano de aplicação, respeitado
o prazo limite de vigência do FUNDEB, até 31 de Dezembro de
2020.

O Candeeiro – Mas os professores, alegam que investir na
Educação é também valorização da profissão, não é só paredes
e escolas não. È investir na formação dos mesmos.
Dr. Pitagoras - Ocorre que o Tribunal de Contas da Bahia se
manifesta de maneira direta a respeito do princípio
constitucional da razoabilidade, dizendo que essa proporção
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não se aplica, obrigatoriamente, à utilização dos recursos do
precatório do FUNDEB. O Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Roberto Barroso em resposta a inúmeras consultas
feitas por municípios de todo o Brasil afirmou que deve se
obedecer ao princípio infraconstitucional da Razoabilidade.

O Candeeiro – Prefeito, o senhor esta dizendo que não é
Razoável destinar os precatórios aos professores?
Dr. Pitagoras - Não sou eu que estou dizendo. Estou
demonstrando o que diz as Leis, o TCM e as decisões da justiça.
O ministro Barroso afirmou em seu voto que o princípio
infraconstitucional da razoabilidade está atrelado ao princípio
da proporcionalidade, da economicidade e principalmente ao
princípio pétreo do relevante interesse público. Ele diz que
destinar os recursos dos precatórios à ‘remuneração’ dos
profissionais do magistério fere de morte os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, e configura o risco eminente
de enriquecimento sem causa. É um ministro da mais alta corte
jurídica do País que entende que utilizar esse recurso dessa
forma, burla o princípio do interesse público, substituindo um
gasto de interesse coletivo, por um que beneficiaria uma casta
específica de servidores públicos. Tudo isso quem está falando
são os órgãos de controle e de justiça.

O Candeeiro – Então, o prefeito não irá fazer esse pagamento
dos precatórios aos professores?
Dr. Pitagoras – Não estou dizendo isso, pois ainda não há
uma decisão final. Há uma mesa de negociação aberta com o
sindicato dos servidores públicos, com a comissão dos
precatórios e que continua aberta sempre no diálogo. Apesar
disso, nenhuma decisão será tomada, pois o Tribunal de Contas
da União suspendeu no dia 04 de Julho, o uso de verbas de
precatórios do Fundef para pagamento de professores. O
ministro Walton Alencar Rodrigues concedeu a liminar para
suspender o uso de recursos desses precatórios no pagamento
a professores ou quaisquer servidores públicos até a conclusão
da análise. É uma situação tão controversa que as altas cortes
de controle e de justiça tem se posicionado. Sendo assim, na
data de hoje, enquanto não houver uma nova decisão do TCU,
os recursos desses precatórios não poderão ser utilizados para
pagamento dos professores. Vamos esperar, e eu entendo que
devemos priorizar a construção de novas escolas e a
requalificação das existentes, construções de novas creches,
formação continuada dos professores, e iremos estabelecer os
critérios de meritocracia para os professores que mais se
destacarem.

O Candeeiro – Hoje a nossa cidade está completando 60 anos
de emancipação política. Temos o que comemorar?
Dr. Pitagoras – Sim! Principalmente neste novo tempo do
qual tratamos nesta entrevista. Olhe quantas ações já fizemos,
e quantas ainda iremos fazer e programar. Comemoramos essas
conquistas e desejamos outras maiores ainda, pois temos uma
cidade organizada e preparada para ser uma Senhora Cidade.
São 60 anos né? E se no primeiro ano focamos na Saúde, este
ano, neste 14 de Agosto, vou iniciar o projeto que deverá ser
talvez o mais importante de meu governo, no cuidado com as
pessoas, que é o PAI. O Programa de Atenção Integral, que mais
do que distribuir renda e cestas básica, tem como missão fazer
com que o cidadão descubra-se sujeito de sua própria história.
Com o PAI, as famílias mais carentes vão receber um
complemento de renda todo mês, ajudando a reduzir o número
de crianças em situação de rua ou trabalho infantil, buscando
ampliar a presença das crianças nas escolas e melhorando a
qualidade da alimentação das famílias beneficiadas. O PAI
também vai garantir formação profissional e mais acesso aos
serviços públicos de saúde, cultura e lazer, entre outros
benefícios. As crianças precisam estar matriculadas, envolvidas
nos programas culturais e sociais da prefeitura, os pais devem
estar nos cursos de formação do Senai e do Nasce e cumprir
outras obrigações. Vamos cuidar com esse programa das
pessoas mais carentes de nossa cidade, pois enfrentamos ainda
muita pobreza, e como prefeito tinha que tomar uma posição
de ajudar essas famílias a passar por esse momento de
dificuldade para conquistar a emancipação social.

O Candeeiro – O senhor conseguiu nesses 20 meses de
administração, realizar as obras que estavam programadas?
Dr. Pitagoras – Muitas delas sim. Aquelas que elegi de
prioridade para o primeiro ano já foram realizadas, como já
falei em cima. Mas tenho várias que ainda não apareceram para
a população, pois estavam sendo preparadas pela equipe neste
primeiro ano. Algumas são tão importantes para mim, que já
não vejo a hora de começar. Na Caroba, vamos entregar agora
o Ginásio Poliesportivo que vai servir aos distritos. O programa
Mais Asfalto já fez mais de 15.000 metros em toda a cidade em
mais de 38 ruas. Estamos realizando as manutenções,
drenagem e contenções. Vamos fazer a recuperação das
estradas vicinais na Pindoba, Massuim, Largo da Mucunga, Rio
do Cunha em quase 7 km. Temos obras em andamento, a
requalificação da BA 522/523, que já está ali pela Urbis I, a
Pavimentação da Rua da Jaqueira, Rua do Prédio, Rua da Bica
e Rua Nova em Menino Jesus, mais três ruas que estamos
fazendo no Ouro Negro, a Requalificação da Avenida dos Três
Poderes, essa aqui da entrada da prefeitura que era uma
vergonha. Estamos concluindo o Creas ali ao lado da Biblioteca,
estamos concluindo a Nova Orla de Caboto, a escola com seis
salas no Sarandi, concluindo a construção da quadra esportiva
na escola Ieda Barradas, Alfredo Serra e na Colônia, e estamos
já elaborando os projetos de pavimentação e drenagem na
Camboacy e no entorno.

O Candeeiro – Qual obra o senhor gostaria de ter feito e não
conseguiu fazer até agora?
Dr. Pitagoras – Se eu pudesse já teria feito tudo, mas a
administração não segue essa lógica. Tem de ter planejamento,
projeto, orçamento, recursos, licitação até a obra acontecer.
Mas hoje só estamos tendo recursos, por conta das medidas
amargas que tomamos e que ja expliquei. Para combater o
desperdício de recursos, para nosso povo ter direito a esses
serviços públicos de qualidade. Olhe Eduardo, vamos entregar
a Casa da Música, onde funcionavam a Filarmônica, para
formamos novos músicos e tirar os jovens dos maus caminhos.
Reiniciamos a Vila Benedito que estava parada há anos e que
teremos de alocar agora recursos próprios para a finalização
da obra. Estamos iniciando neste aniversário da cidade, a
reforma da Praça Milton Bulcão que estava totalmente
destruída, e é uma obra gigantesca. Vamos fazer agora mais 10
milhões em asfalto para recuperar a malha viária em locais onde
ainda não haviam sido feitas recuperação. Faremos agora a Rua
dos Ciganos, a Rua São João, o Alto do Julieta, a Rua Duarte

da Costa, a Campo Limpo, a Campo Grande, a Alecrim entre
outras. Vamos em breve reinaugurar o Estádio David Caldeiras,
furto da parceria com o governo do estado, que vai requalificar
todo o entorno ali também, a academia da Saúde na Urbis II, o
Caps AD na Nova Brasília, a UBS no Condomínio dentre outras
obras.

O Candeeiro – A população ainda cobra dos políticos, pois
há uma desconfiança por conta de promessas que não se
cumpriam. Porque acreditar então nas suas promessas?
Dr. Pitagoras – Porque não estou vendendo sonhos! Estou
falando do que já está acontecendo e que todos já percebem.
Quer ver uma coisa? Não prometi em momento nenhum fazer
a Praça da Urbis II, porque a própria população me disse: “não
prometa Pitagoras, pois todo mundo prometeu e não fez”. E
sabe quem vai fazer? Eu, pois já estamos em fase de arrumação
do projeto para licitação e em breve essa obra vai começar igual
a do Malembá que já é uma realidade. Estamos ainda em fase
de licitação para Reforma dos Campos de Futebol, para a
Quadra do Ivonice Sotero em Passagem dos Teixeiras, para
Pavimentação da Rua Calmon e Rua D na Urbis II, para reforma
de prédios públicos, para reforma da Biblioteca Municipal. E
para mim, uma das obras mais importantes são as mais de 25
ruas que faremos no Areal da Caroba, para aquele povo que
precisa tanto. Veja só, vou fazer todas as ruas daquela
localidade. Temos outros projetos que vamos concluir ate o final
de meu mandato e que iremos apresentar em breve: a reforma
do Casarão Horácio Pinto, o Novo Mercado Cultural, o
Santuário de Nossa Senhora das Candeias, a Praça do Rio do
Cunha e temos o projeto da criação do Parque Esportivo e
Ecológico de Candeias, na área da antiga CCC, que está em
andamento.

O Candeeiro – As páginas de O Candeeiro estão à disposição
do senhor para as suas considerações finais.
Dr. Pitágoras – Candeias inaugurou um novo momento, falei
sobre projetos realizados, projetos em realização e projetos a
realizar. Hoje tenho a certeza de estar me dedicando a cada dia
para transformar a minha cidade. Aprendo a cada dia como
fazer melhor. Recebo as criticas com humildade e busco crescer
e melhorar a cada momento. Tenho a consciência de estar
fazendo o que me comprometi com meu povo, e posso lhe dizer
que em 1 ano e 8 meses já realizei mais da metade dos projetos
e programas que prometi na campanha. Nestes próximos anos
vou fazer muito mais com fé em Deus, vou chegar em 2020
apresentando uma cidade bem diferente da que encontrei, e
dando a povo motivos para bater no peito e dizer, Candeias,
Minha Cidade, Meu Orgulho, pois daqui para o futuro teremos
motivos de sobra para transformar Candeias em uma Senhora
Cidade.

Georgem Moreira da Silva /
CRC 15210 - BA

Escrita Contábil Fiscal e Pessoal

Abertura
deEmpresas

Restaurante

 O Braseiro

*Pratos Deliciosos

*Massas *Churrascos

* Saladas * Sucos

& Sobremesas

A melhor comida a
quilo da região

#Peças para todas
as marcas de veículos #Baterias
#Extintores #Faróis#Óleos
Lubrificantes #Lanternas

Os melhores
preços da

cidade

Rua Santo Antônio, 1º Andar
Fone: (71) 3601-2089 / Candeias-Bahia

Rua Treze de Maio, 1º Andar
Esquina com a Santo Antônio

Fone: (71) 3601-0687 / Candeias-Ba.

VENHA CONHECER
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Duas lojas para melhor servir ao
cliente de Candeias e Região

LOUÇAS SANITÁRIAS - MASSAS - TINTAS
PISOS - AZULEJOS & REVESTIMENTOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS & ELÉTRICOS
TUBOS & CONECÇÕES

FERRAGENS EM GERAL

  Rua Rio de Janeiro, 16 - Pitanga - Fone: (71) 3601-1377 /
Rua da Esperança, 54 - (71) 3601-3110 - Candeias-Bahia

  Convênio

PETROBRAS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Ortodontia & Implantes
Dr. Brivaldo Valgueiro de Carvalho
CRO/BA 3130

Bahia - BA 522 - Km 05 - Fone: (71) 3601-2082 - Ao lado do Posto Millenium - Candeias
Espírito Santo - Rua Hana Cardoso Fundão, 104 - Fone: (27) 3312-2663 - São Mateus
Amazonas - Av. Des. João Machado, 4922 / 2º Andar Sala 15 Fone: 3343-6678 / Manaus

#Caminhões Tanque #Caminhões Munck

Pranchas #Retroescavadeiras e Guindastes

AQUI VOCÊ ENCONTRA PARA LOCAÇÃO:

TODA ESTRUTURA DE VOCÊ PRECISA
COM A PONTUALIDADE QUE VOCÊ MERECE

Rod. BA 522 - KM 06 - Fones:(71) 3602-1379 / 3116 - Candeias-Bahia

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Rua Teixeira de Freitas Esquina com a Rio deJaneiro Tel.: (71) 3601-1097 Candeias-Ba.

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

Motores e Bombas
Mangueiras Hidráulicas -

Alinhamento de Balanceamento

PEÇAS E SERVIÇOS
PARA TODAS AS
MARCAS DE VEÍCULOS

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.

Ouvidoria@atlanticotransportes.com.br
Ouvidoria - 90908845-9090

Central de Atendimento ATT (71) 3432-1000

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

VENDER BARATO NÃO É PROMOÇÃO.
VENDER BARATO É A NOSSA TRADIÇÃO.

É com muita alegria e felicidade que nesta
data especial celebramos o 60º aniversá-
rio da emancipação política desta querida

e acolhedora Cidade.
Gostaria de aproveitar a oportunidade

para desejar a toda a população de
Candeias, que as homenagens hoje pres-
tadas a nossa terra, sirvam de incentivo
para que os nossos governantes olhem
com mais carinho e responsabilidade

para todo o nsso povo.
Temos certeza abasoluta que Nossa Se-
nhora das Candeias, padroeira desta

cidade das Luzes, vai continuar iluminan-
do cada homem e mulher de bem, que
lutam pelo desenvolvimento do nosso

município.
Como empresário que investe na nossa
economia vou continuar trabalhando

para ajudar Candeias crescer.

Homenagem de Barão ao povo de Candeias

São os siceros votos do amigo de sempre    Walfredo Barão de Mello Teixeira

A Casa Santana
Se associa às justas
homenagens pres-
tadas a Candeias
pelas comemora-
ções dos seus 60
anos de emancipa-
ção política.


