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Andréia Amorim brilha
no Parque da Cidade

A estrela de Andréia brilhou no Parque da Cidade

"Essse é um momento único,
estou muito emocionada"
confessou a O Candeeiro, a can-
tora candeense, Andréia
Amorim ao participar no úl-
timo dia 18 de novembro do
projeto MPB Viva, que faz
parte da programação do já
consagrado projeto Domingo
no Parque, realizado aos do-
mingos no Parque da Cidade,
em Salvador.

Acompanhada da sua
banda, Puro Linho, Andréia
Amorim, dona de uma voz
suave e melodiosa, interpre-
tou várias canções de consa-
grados compositores da mú-
sica popular brasileira, a
exemplo de clássicos de
Dorival Caymmi e sucessos
de Caetano Veloso, Chico
Buarque e Djavan.
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Prefeitos eleitos e reeleitos se
reúnem em hotel de Guarajuba
Aproximadamente 320
prefeitos baianos eleitos
em 7 de outubro passado,
se reuniram nos dias 09, 10
e 11 de novembro, no
Resort Vila Galé Marés, na
bela praia de Guarajuba, no
litoral de Camaçari,
durante o “Encontro de
Prefeitos Eleitos e
Reeleitos, sustentabilidade
e desafios da gestão
pública”, realizado pela
União dos Municípios da
Bahia – UPB.

Na oportunidade, os
novos gestores municipais
tornaram público, através
de uma carta, as decisões
resultantes dos debates. De
maneira conjunta os
prefeitos defenderam a
autonomia político-
administrativa do
município, a qual lhe foi
atribuída pela Constituição
Federal e que precisa ser
efetivamente resgatada.

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, anfitrião do Encontro, abriu os debates com os prefeitos eleitos em 2012Página 5

Entrevista com o prefeito Sargento Francisco
Depois da contundente
vitória alcançada nas
últimas eleições, o prefeito
Sargento Francisco
concedeu entrevista ao

Sargento Francisco se reúne
com o Ministro das Cidades

O ministro Aguinaldo Ribeiro foi solidário com
os pleitos do prefeito Sargento Francisco

Acompanhado do deputa-
do federal Luiz Argolo (PP)
e do seu vice-prefeito elei-
to, Bom Jorge (PRB), o
prefeito de Candeias, Sar-
gento Francisco, foi rece-
bido, na semana passada,

em Brasília, no Ministério
das Cidades, pelo Ministro
Aguinaldo Ribeiro, quando
foi apresentada uma série
de reivindicações que irão
beneficiar a população de
Candeias.

De acordo com o prefei-
to Sargento Francisco, o
ministro Aguinaldo Ribeiro
foi muito solidário com os
pleitos de Candeias, garan-
tindo, que na medida do
possível, tudo fará para
atender aos anseios da po-
pulação do município.

O prefeito lembrou ao
Ministro que apesar de
Candeias ocupar a sétima
posição na economia do Es-
tado, nos últimos anos  ne-
nhuma grande obra do go-
verno federal foi executada
na cidade, por falta de re-
presentação política de
Candeias em Brasília e, prin-
cipalmente, por falta de pro-
jetos dos governos que ad-
ministraram o município
nos últimos vinte anos.
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repórter Eduardo Valença,
de O Candeeiro, onde falou
sobre a campanha eleitoral,
as perseguições que sofreu
dos seus adversários e,

principalmente sobre as
metas que pretende
implementar no seu próximo
governo, que começa em 1º
de janeiro de 2013.

Real Calçados sorteará duas motos 0 Km

As lojas Real Calçados, com
objetivo de agradecer ao
seu cliente pela enorme
preferência na cidade e
região, e para alavancar
ainda mais as vendas nesse
final de ano, está fazendo
uma grande promoção para
comemorar o Natal: a cada
20 reais em compras o
cliente recebe um cupom
para concorrer a duas
motos FAN 125 KS 0Km,
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uma pela Real Calçados da
rua 13 de Maio e outra pela
Real da Avenida Antônio
Patterson.

Segundo Olivério, da Real
Calçados da rua 13 de Maio,
esta é uma maneira de
reconhecer o carinho do
cliente de Candeias e das
cidades circunvizinhas que
sempre deram preferência às
lojas Real Calçados. O sorteio
será de 5 de janeiro.

Foto: Ascom / UPB

A seca continua castigando o nordeste
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Sobre a preservação da
Espécie Humana

As ações que a
e s m a g a d o r a
maioria das
pessoas fazem e
esperam estão
voltadas apenas
para si, isto é,

visam à individualização. E
pior, além de não pensar
naquele que mora ao lado,
esquece-se dos que estão por vir,
dos que vêm ainda fazer parte
desse espetáculo: planeta terra.
Sobre essa ótica, cabe indagar:
como estamos cuidando do
planeta em que vivemos? Será
que os seres humanos têm
meios para sanar a fúria da
natureza que eles mesmos

incitam?
O paradoxo é que – ao

mesmo tempo em que
inovações tecnológicas são
diariamente inventadas para
diluir os problemas cotidianos –
novos problemas ameaçam a

natureza. Constantes emissões
de monóxido de Carbono
contribuem para uma
paulatina desregulação dos
processos fluviais, marítimos,
eólicos. E essas são ações
humanas que urgem ser
sanadas ou minimizadas, sob a
pena de não se encontrar vida
humana sobre a terra, em um
futuro não muito distante.

O desejo de status –
característica tão comum nessa
era capitalista – que hoje
movem as catracas da
subjetividade do ser humano
moderno, poderá se
transformar numa luta por
sobrevivência. Acontecendo
isso, os firmes pilares dos
códigos morais e dos costumes
éticos conseqüentemente
tenderiam a ruir; estabelecendo
assim uma nova ordem
mundial, onde mais do que
nunca a luta pela sobrevivência

– e não mais por
reconhecimento – seria a pauta
primordial de todos.

Não obstante, por não ter
projeções futuristas, pelo
privilégio do imediatismo, do
aqui-agora, da não
responsabilização por seus atos
a longo prazo, muitos
indivíduos apostam no outro
como responsável pela
preservação ambiental. Essa
característica de valorizar
apenas o supérfluo, o efêmero,
finda por prejudicar ainda mais
as expectativas e projetos das
gerações posteriores, se é que
vão chegar a existir.

Se tal discussão é ou não
utópica, só o tempo poderá
responder. O que os seres
humanos (que assim se dizem)
devem entender é que, para se
planejar um bom futuro, tem
que se dominar o presente. E,
mais do que isso, preservar a
natureza que tem, a fim de
poder perpetuar a raça humana
para aqueles que estão por vir.
A natureza clama socorro, e
não podemos mais esperar: o
futuro é hoje.

VLADIMIR NASCIMENTO

Psicólogo do CRAS-Caípe, São Francisco do Conde-Ba
e Estudante de Ciências Sociais (UFBA)
CRP-03/04531
www.vladimirnascimento.webnode.com

Os sons da Alma e a
sociedade ouvinte

É digna de
respeito e
louvor a
biografia da
célebre ativista
social, escritora
e conferencista

norte-americana Helen Keller
(1880-1968). Embora se saiba
que, aos dezoito meses de vida,
estava cega e surda, tornou-se,
com o imprescindível apoio de
sua amiga e professora Anne
Sullivan Macy (1866-1936), um
dos mais importantes ícones da
luta pela qualidade de vida dos
que têm deficiência. Um de seus
pensamentos que mais admiro
adverte: “Até que a grande
massa de pessoas seja
preenchida com o senso de
responsabilidade para o bem-
estar de todos, a justiça social
jamais será alcançada”.

CORAGEM E
PERSEVERANÇA

Apesar do encantamento
que histórias como essa
despertam, enganam-se os que
acreditam que se trata de
acontecimentos esporádicos da
coragem e perseverança
humanas. Na verdade,
exemplos semelhantes ao de
Helen estão por todo lugar,
habitando, com frequência, o
cotidiano. No que se refere à
perda da audição, temos,
atualmente no Brasil, quase 6
milhões de pessoas nesse estado.

COMPANHIA ARTE E
SILÊNCIO

Numa entrevista conduzida
por Daniel Guimarães, no

programa “Sociedade
Solidária”, da Boa Vontade TV
(canal 23 da SKY), os atores
Sueli Ramalho e Rimar Segala,
irmãos surdos de nascença,
narraram belas experiências da
trajetória de vida de ambos.

Fundadores da Companhia
Arte e Silêncio, eles perceberam,
desde muito cedo, pela
influência do pai, que a
educação e a arte poderiam ser
instrumentos valiosíssimos no
auxílio ao deficiente auditivo.
Rimar explicou: “Em minha
casa tinha muita cultura. Meu
pai ficava contando histórias da
Bíblia, de Moisés, e quando fui
para a escola especial de surdos,
percebi a falta de sensibilidade
com a parte didática, da história
da educação do surdo.
Consegui com a minha família
tudo o que aprendi. Então me
sobressaía nessa escola.
Quando me graduei em
Matemática, acabei criando
uma história, uma adaptação
através dela. Comecei a ser um
criador de histórias. Isso
acabou me direcionando para
o teatro”.

Ainda sobre o papel da
educação, Sueli afirmou que “a
maior dificuldade que as
crianças surdas têm é da
comunicação na própria
família. É nela a primeira
educação. Muitos pais querem
aprender a se comunicar com
seus filhos, mas não sabem
como. Alguns deles ‘jogam’ as
crianças na escola achando que
o professor tem que fazer um
milagre, como se a surdez fosse
uma doença, por não

possuírem a correta
informação. Daí termos
montado a peça ‘A Orelha’.
Começamos a dar aulas de
Libras [Língua Brasileira de
Sinais] aos pais das crianças e,
ao mesmo tempo, a ensiná-los
a apresentar uma peça de
teatro para os filhos. A peça
mostra, através do humor, a
realidade da cultura surda e
como você pode abordar um
surdo. A língua de sinais me
ajudou a falar. Não proíbam o
uso das mãos. É o nosso
recurso, nossa visão”.

(...) Por fim, o ator Rimar
Segala revelou coincidência
envolvendo a estampa de Jesus,
o Cristo Ecumênico, o Divino
Estadista, bastante difundida
pela LBV. “Desde pequeno
sempre via na televisão um
símbolo muito importante, a
imagem de Jesus Cristo. Hoje
vi a mesma imagem aqui.
Quero agradecer à LBV,
porque é fundamental para
todo o Brasil pensar em
inclusão. Estou muito
agradecido. Parabéns!”.

Grato a vocês por
compartilhar tanta
perseverança e coragem. Uma
experiência de vida que
inspirará muita gente. Para
outras informações, acesse
www.ciartesilencio.com.

JOSÉ DE PAIVA NETTO

José de Paiva Netto,
jornalista, radialista e
escritor.
p a i v a n e t t o @ l b v. o r g . b r

www.boavontade.com

Reforma agrária

O coordenador do Núcleo Agrário do PT, deputado federal Valmir
Assunção (PT-BA), criticou o desempenho do Governo Federal no
assentamento de novas famílias. Segundo o deputado, até outubro
deste ano, o número de assentados caiu em 24% em relação ao ano
passado.

“Mesmo com a troca de presidente do Incra e até mesmo greve
de servidores, esse resultado não pode ser creditado a estes motivos.
O que vemos é a falta de priorização para políticas de obtenção de
terras no Brasil, o que atinge o coração da reforma agrária que é a
desconcentração fundiária”, disse Assunção.

Segundo dados do Incra, em 2011, foram assentadas somente 
21.933 famílias, o pior resultado desde 1994. Em 2012, até agora, só
foram assentadas 4 mil famílias. “Ou seja, ou fazemos uma grande
força tarefa para este fim de ano, ou, mais uma vez, amarguraremos
um pior índice de reforma agrária, o que significa o fortalecimento
do latifúndio, o que há de mais atrasado no nosso país”, completou
o deputado. (Ascom – Dep. Valmir Assunção)

O deputado Valmir Assunção fez esse pronunciamento no último
dia 14 de novembro, na Tribuna da Câmara Federal, quando criticou,
também, o Poder Judiciário, que segundo ele, “está cada vez mais
insensível às questões agrárias no Brasil”.

Independência política

Ficou evidenciado, mais uma vez, pelo resultado das eleições do
último dia 7 de outubro, em Candeias, que o eleitor do município
não está nem aí para as velhas lideranças políticas locais. O exemplo
mais claro dessa demonstração de independência eleitoral, se deu
com a expressiva votação de vários candidatos a vereador
desconhecidos do grande público e, a eleição  de 10 novos
vereadores, deixando para traz “figurinhas” carimbadas da nossa
política.

Outra constatação, no último pleito municipal, foi a forma como
o atual prefeito, Sargento Francisco, conseguiu uma reeleição tão
tranquila, mesmo tendo anunciada a sua candidatura com menos de
5 meses para a eleição, um fato inédito na política de Candeias.

Das duas uma: ou o prefeito Sargento Francisco se transformou
num fenômeno eleitoral ou os outros candidatos não souberam tocar
a campanha, afinal de contas, das sete candidaturas postas pelo
menos 5 já diziam que eram candidatos desde as eleições de 2008. O
único candidato que teve o seu nome lançado este ano foi o petista
Carlos Martins. Mas isso é assunto para outra oportunidade.

Racha no PTdoB

Os comentários nos bastidores políticos da cidade dão conta de que
o “pau quebrou” entre as lideranças do outrora partido unificado de
Candeias, o PT do B, liderado no município pelo eterno presidente
José Antônio da Luz, que comanda a legenda desde a década passada.

De acordo com fontes do partido, ouvidas pela coluna, as
desavenças começaram mesmo antes das eleições municipais,
quando uma parte da diretoria partidária deixou de apoiar a
candidatura do vereador Serrinha SS, para apoiar o vereador eleito
Pastor Lima. O que era para ser comemorado, já que em vez de um
vereador, o partido elegeu dois, virou uma disputa interna por
prestígio junto à administração municipal. Dizem até que o secretário
Humberto Pita estaria deixando o partido e, consequentemente,
perdendo a Secretaria da Cultura.

Como até o fechamento da coluna, não conseguimos um contato
com o presidente Da Luz nem com o Secretário Humberto Pita, não
podemos afirmar se o racha é pra valer ou se foi apenas um
desentendimento momentâneo. A coluba Pimenta na Política está à
disposição para os possíveis  esclarecimentos.

Saúde é o que interessa

Quando assumir a Prefeitura de São Sebastião do Passé, em 1º de
janeiro do próximo ano, o prefeito eleito pelo PMDB, Janser
Mesquita, terá um grande desafio pela frente: recuperar o setor de
saúde do município, que segundo ele, necessita de altos
investimentos para prestar um serviço mais humano e digno para a
população.

De acordo com o prefeito eleito, a principal prioridade da sua
administração será o setor de saúde, que para ele é essencial para o
bem estar das pessoas.  Por isso, disse o prefeito à coluna: “no nosso
governo saúde é o que interessa. A prioridade será saúde, saúde,
saúde…”

Janser Mesquita chega à Prefeitura do município de São Sebastião
do Passé depois de uma vitória espetacular sobre a sua adversária,
Márcia Souza, apoiada pela prefeita Tânia Portugal (PC do B). O
prefeito eleito atingiu a marca de 62,23 % do eleitorado, com 14.887
votos, numa das mais marcantes vitórias eleitorais da história
política do vizinho município de São Sebastião do Passé

Briga pela Presidência

O que se comenta nos bastidores políticos do município é que a
disputa pela presidência da Câmara de Vereadores será tão acirrada
este ano, quanto foi em 2009 e 2011, quando os candidatos Sargento
Francisco (hoje prefeito) Jarinho, que não conseguiu a reeleição, se
digladiaram e, no primeiro biênio, a presidência caiu no colo do
professor Val. Enquanto que no segundo, a disputa foi parar na
Justiça, tendo o Sargento Francisco levado a melhor.

Agora, parece que a situação vai se repetir, já que pelo que a
coluna apurou, seis vereadores dizem que são candidatos a
presidente. Por enquanto, o prefeito Sargento Francisco ainda não
se manifestou, pelo menos, publicamente, para apoiar qualquer
candidato, mas é evidente que ele vai trabalhar para fazer a
presidência.
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EXCLUSIVO Entrevista com o PREFEITO SARGENTO FRANCISCO

Depois da contundente vitória alcançada nas últimas
eleições, o prefeito Sargento Francisco concedeu
entrevista ao repórter Eduardo Valença, de O Candeeiro,
onde falou sobre a campanha eleitoral, as perseguições
que sofreu dos seus adversários e, principalmente sobre
as metas que pretende implementar no seu próximo
governo, que começa em 1º de janeiro de 2013.

Francisco Conceição da Silva é um Policial Militar
da Reserva. Está em Candeias desde o ano de 1983,
quando veio servir no quartel da PM do município.
Bem relacionado com a população, resolveu ingressar
na política com o nome de Sargento Francisco e, em
2000 se elegeu Vereador pela primeira vez com 575
votos, conseguindo a reeleição em 2004 com 1.176
votos e 2008 com 2.519 votos, tendo exercido o cargo
de vereador até junho desse ano, quando ocupou a
Presidência da Câmara Municipal entre janeiro de
2011 e junho de 2012, deixando a presidência do
Legislativo para assumir a Prefeitura, em substituição
à prefeita Maria Maia, que foi cassada pelo Tribunal
Regional Eleitoral.

É o atual presidente do PMDB de Candeias, e apesar
de ter tido problemas com a direção estadual do
partido, foi candidato à reeleição e teve uma vitória
contundente nas eleições do último dia 7 de outubro,
quando obteve mais de 40% dos votos válidos,
derrotando os candidatos do PR, Tonha Magalhães;
do PT, Carlos Martins; do PDT, Jair Cardoso e do PSB,
Pastor Sargento Isidório.
Veja o que disse o prefeito Sargento Francisco:

O Candeeiro – Antes de
entrar propriamente na
nossa entrevista, quando o
senhor poderá falar sobre
as propostas para a sua
futura administração,
gostaria de saber de uma
coisa: porque o senhor
resolveu ser candidato a
prefeito, se até o início do
ano o seu nome nem
aparecia nas pesquisas? Foi
um golpe de mestre, o que
o senhor deu na sua
principal adversária, a ex-
deputada Tonha
Magalhães?
Sargento Francisco –
Não vejo como golpe de
mestre. O meu nome
sempre apareceu nas
pesquisas de intenção de
voto. Ocorre que era uma
margem pequena por conta
da ex-prefeita na época ter
escolhido o ex- secretario
da SESP como o candidato
do PMDB. Quando assumi a
Prefeitura o cenário
político em Candeias
mudou completamente e o
nosso nome começou a
crescer nas pesquisas
diante do trabalho que
implementei na cidade. Por
outro lado eu sentia na face
das pessoas o desejo de
mudança. O povo de
Candeias queria o novo.
Alguém comprometido em
mudar a história política da
cidade, que tivesse o desejo
de ver Candeias de uma
forma diferente.
Trabalhando para
recuperar os 20 anos de
atraso em que colocaram a
nossa cidade, diante das
administrações que
passaram ao longo desses
anos,  Sgt Frasncisco, sem
falsa modesta veio
realmente para mudar essa
história, e o povo de
Candeias verá isso a partir
de janeiro, com o começo
da nossa administração,
que será com muito
trabalho e
desenvolvimento para
nossa cidade em todos
aspectos.

O Candeeiro – Em junho de
2011, quando O Candeeiro

iniciou uma série de
entrevistas com os pré-
candidatos a prefeito, o
senhor disse que gostaria
de ser candidato. Foi a
partir dali que o senhor
decidiu construir a sua
candidatura?
Sargento Francisco –
Como falei, a vontade de ser
prefeito sempre existiu mas
a conjuntura que existia na
época não me permitia dar
prosseguimento a esse
projeto político. Mas dou
graças a Deus, que soube
conduzir as coisas de

acordo com a sua vontade.
E afirmo mais uma vez:
quem vai ganhar com a
minha administração não
serão apenas os 18.912
eleitores que me  confiaram
o seu voto, mas, toda a
população de Candeias, que
terá um prefeito totalmente
comprometido em resgatar
a dignidade do nosso povo
e mostrar, principalmente
para quem já administrou
Candeias, como é que se
trabalha em prol de uma
cidade como a nossa.

O Candeeiro – Como o
senhor conseguiu, em tão
pouco tempo, articular o
apoio dos partidos que o
apoiaram e de tantas
lideranças políticas,
resultando na sua vitória
em 7 de outubro?
Sargento Francisco-
Primeiramente quero
agradecer de público o
apoio irrestrito dos
partidos PTB, do presidente
o amigo João Soares; do PT
do B, do presidente o amigo
Da Luz, e do PRB, do meu
amigo e vice prefeito Bom
Jorge, que tiveram uma
importância muito grande
nesta belíssima vitória. E o
que eu falei anteriormente,
nós passamos confiança
para estes e para os demais
aliados que vieram apoiar
o nosso projeto político.
Eles também perceberam
que Candeias queria
mudança, por que isto
estava estampado na cara
das pessoas. Por outro
lado, mostramos, diante
das pesquisas, que o nosso
nome crescia
extraordinariamente a
cada pesquisa que nós e os
nossos próprios
adversários fazíamos. Isso
foi crucial para o
fortalecimento da nossa
candidatura e o apoio dos
partidos e principalmente
da população.

O Candeeiro – Qual a
importância que o ex-
vereador Bom Jorge teve
na campanha, como o seu
candidato a vice-prefeito?
Sargento Francisco –
Sem dúvida fortaleceu
bastante a nossa campanha.
O vice prefeito, por ser
evangélico, nos ajudou a ter
um apoio maior desse
segmento religioso na
nossa cidade.

O Candeeiro  – Como foi
ganhar a “queda de braço”
com a direção estadual do
PMDB, que queria forçar o
seu apoio a outro
candidato?
Sargento Francisco – Foi
muito importante. Mas não

era isso que eu desejava. O
PMDB sairia fortalecido
dessa eleição aqui em
Candeias se tivesse apoiado
a nossa candidatura. Afinal
eu tenho uma história
política dentro do PMDB.
Lutei muito, mas não me
dobrei diante da imposição
que me foi posta, que era
apoiar a candidatura da
minha adversária política.
Por outro lado, os
candidatos a vereador do
PMDB na época não
aceitaram este tipo de
imposição. Não tenho
nenhuma dúvida que,
mesmo diante de tantas
perseguições, fizemos a
coisa correta e a prova
disto foi a nossa vitória.

O Candeeiro – Durante a
campanha eleitoral o
senhor fez questão de
deixar claro o seu
afastamento da ex-prefeita
Maria Maia. Ficou algum
constrangimento entre o
Senhor e Ela?

Sargento Francisco –
Não digo constrangimento
e sim muita decepção. O
que me conforta é que essa
decepção não foi isolada,
apenas para mim, e sim
para os mais de 27 mil
eleitores que acreditaram
no projeto político que ela
apresentou nas eleições de
2008. Mas isso são águas
passadas que não vale a
pena estarmos relatando
nesse momento. Vou
procurar trabalhar
intensamente a fim de
apagar esse passado negro
que deixou a nossa
população triste e
desacreditada  nos políticos
da nossa cidade. Mas isto
vai mudar, não tenha
dúvida.

O Candeeiro – O senhor
cumpriu três mandatos na
Câmara Municipal, onde
chegou à Presidência, como
será o seu relacionamento
com os Vereadores?

Sargento Francisco –
Será uma relação de
respeito, sabendo que a
Câmara é um Poder
independente, que tem a
sua autonomia. Acredito
que não terei dificuldades
com os vereadores. Até
porque conheço todos os
trâmites da Câmara. E só
irei enviar para apreciação
daquela Casa, projetos que
serão exclusivamente de
interesse da população, e
acredito firmemente que
nenhum vereador,
independente da sua
bandeira partidária, irá
criar obstáculo para
aprovar esses projetos.

O Candeeiro – O senhor foi
presidente da Câmara
Municipal e sabe como
ninguém como é a disputa
para se chegar à
Presidência. O senhor terá
um candidato a presidente
ou deixará que os
vereadores decidam ente
si?
Sargento Francisco –
Bem, o prefeito não vota na
eleição da mesa da Câmara,
quem tem os votos são os
vereadores. Isso não quer
dizer que não tenha uma
preferência, isso é natural
do processo político. Mas,
buscarei o entendimento
entre os pares, o  diálogo é
a ferramenta
imprescindível para
qualquer político e eu sou
um homem de diálogo.

O Candeeiro – O senhor
recebeu o apoio de vários
partidos, como será o
tratamento com essas
lideranças?
Sargento Francisco – De
respeito mútuo, e de
reconhecimento pela

importância que eles
tiveram dentro do
processo.

O Candeeiro – Na entrevista
dada a o Candeeiro em 2011,
o senhor disse que se
chegasse à Prefeitura
elegeria, como prioridade
para a sua administração, a
melhoria da qualidade de
vida das pessoas,
enfatizando os setores de
educação, saúde, esporte,
lazer, segurança pública,
emprego e renda e a
estética da cidade. Essas
serão as prioridades do seu
futuro governo?
Sargento Francisco –
Certamente todas que você
citou terá atenção especial
no meu governo. Prova
disso foi a mudança que fiz
na saúde assim que assumi
a Prefeitura. Reestruturei o
Posto Médico Luiz Viana,
coloquei três médicos por
plantão, climatizei, dando
mais conforto aos pacientes
e aos profissionais que
trabalham naquele local.
Recuperei tolamente o
Hospital Ouro Negro,
climatizando todas
enfermarias, coloquei seis
especialidades médicas,
inclusive ortopedia, que
não existia, coloquei um
aparelho de
ultrassonografia, recuperei
os dois Centros Cirúrgicos,
que eram usados como
depósito pra guardar coisas
velhas. Desde que inaugurei
estes centros, já realizamos
mais de cem cirurgias de
diversos tipos.
Recuperamos todos os
PSFs, com pintura das
estruturas, e equipamos os
mesmos. Entregamos há
poucos dias  o Posto Médico
da Santa Clara, que estava
c o m p l e t a m e n t e
abandonado, servindo de
esconderijo para
marginais. E agora, a
população da Santa Clara,
Rua São Paulo e adjacências
tem um atendimento
médico de qualidade,
através deste Posto
Médico. Recuperamos e
entregamos à população de
Posto Sanca uma Quadra
Poliesportiva, que também
abandonaram e prestigiei o
nosso grande e jovem atleta
candeense e campeão
mundial de futebol de
cinco, Jéferson, conhecido
Jefinho. Mudamos a
iluminação da cidade, já
iluminamos os campos de
futebol de Rio do Cunha em
Passé,  da Urbis II, a quadra
de Passagem dos Teixeira.
Entregamos aos nossos

taxistas da Praça Dr
Gualberto uma Cabine, que
se tornou a Central do Táxi,
dando mais dignidade
àqueles profissionais
abandonados ao longo
desses anos por todas as
gestões que passaram,
criamos o estacionamento
do Largo do Triângulo,
criamos o estacionamento
da Central de
Abastecimento e
brevemente estaremos
entregando aos moto
taxistas da central o ponto
organizado para que eles
possam trabalhar com
segurança e conforto, entre
tantas outras ações que já
fizemos e iremos continuar
realizando.

O Candeeiro – Na sua visão,
agora como prefeito, quais
são os principais problemas
a serem resolvidos para que
Candeias atinja o nível de
desenvolvimento desejado
por sua população?
 Sargento Francisco –
Primeiro organizar a
administração, que
encontrei totalmente
desorganizada em todos
aspectos. A partir disso,
trabalhar para colocar
Candeias no caminho do
desenvolvimento.

O Candeeiro – O senhor é
um policial militar
reformado, como o senhor
vê o nível de violência em
nosso município?
Sargento Francisco – A
violência está incutida em
todo o País. É algo que
cresce desordenadamente.
Percebo que depois que
assumimos o município,
houve uma queda
considerável nos índices
aqui em Candeias. Mas,
faremos parcerias com a
policia Militar e as demais a
fim do município dar a sua
contribuição e termos uma
segurança mais eficiente,
onde a população possa ter
mais tranquilidade.

O Candeeiro – O que poderá
ser feito para diminuir
esses índices de violência?
Sargento Francisco  –
Investir em educação. Para
isso faremos uma revolução
positiva na educação de
Candeias. Estaremos
implantando a partir do
próximo ano, o Sistema
COC. Sistema este que é
usado nas melhores escolas
do País. Por outro lado,
trabalharei para trazer o
maior número possível de
empresas para Candeias.
Isso gerará o que a

população tanto almeja:
EMPREGO.

O Candeeiro – Em pouco
mais de 4 meses de gestão,
o senhor deu uma nova
cara à cidade. Isso quer
dizer que quando se quer
fazer é possível. Essa será a
tônica da sua próxima
administração?
Sargento Francisco  –
Com certeza, Candeias não
era pra estar nesse estágio
de atraso e abandono.
Infelizmente quem passou
pela administração não
teve nenhuma preocupação
em desenvolver a nossa
cidade. Acharam mais
conveniente deixar como
está certamente por
interesses próprios. Mas,
nós vamos mudar essa
história.

O Candeeiro - Quando o
senhor assumiu a
Prefeitura em junho, o
senhor teve que convocar
um Secretariado de
emergência. Agora a
situação é diferente. O
senhor terá muito tempo
para escolher os novos
Secretários. Haverá muitas
mudanças no primeiro
escalão?
Sargento Francisco  –
Certamente ocorrerão
algumas mudanças. Faz
parte do processo
administrativo e político.

O Candeeiro – Prefeito,
as páginas de O Candeeiro
estão à sua disposição para
que o senhor possa se
dirigir à população de
Candeias. Qual seria a sua
mensagem para esse povo
que lhe deu uma vitória tão
consagradora?
 Sargento Francisco  –
Deixo uma mensagem de
esperança para o povo de
Candeias. Que continuem
confiando no seu Prefeito,
pois, farei de tudo para
retribuir essa confiança e
os votos que tive nas urnas
com muito trabalho e
realizações para toda
população candeense. Mais
uma vez agradeço a todos
que contribuíram direta ou
indiretamente com a nossa
vitória e sem deixar, é
claro, de agradecer de
forma muito especial ao
nosso senhor Jesus Cristo,
por me conceder esta
grande honra e
responsabilidade de
governar uma cidade tão
importante como Candeias.

Obrigado a todos e um
grande abraço.

Sargento Francisco: "Vou mudar a cara da nossa cidade. Pode acreditar!"
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Fones: (71) 3601-2610 / 9158-2180

E-mail: sotec.ba@hotmail.com

João Soares Nunes

Sede: Rua Rio de Janeiro - Pitanga
Fone: 3605-2845 - Candeias-Ba.

Tecidos & Confecções
As Melhores Marcas

Pelos Menores preços

Tudo em até 6 meses
Pelo nosso Crediário
Aceitamos Todos os

Cartões de Crédito

Um Sindicato que
luta pelo Comerciário

Rua 13 de Maio, nº 92 - Centro
Fone: (71) 3601- 6211 - Candeias-Ba.

HOTEL DO BARÃO
Tranquilidade, Conforto e Segurança

Rodovia BA 522 - km 08 - Caroba
Fone (71) 3602-1133 - Candeias-Bahia

* 50 Apartamentos Tipo Flat
* Ar Condicionado Splinter
* Geladeira *TV de Plasma 26¨
* Interfones *Cama Box Topo de Linha
*Armários *Mesa de Jantar
* Garangem Individual Coberta

Diretor

AGF SAÚDE - AMIL - CAMED SAÚDE - CAPE

SAÚDE - CASSI - CORREIOS - GOLDEN CROSS

HAP VIDA - MEDIAL SAÚDE  - NORCLÍNICAS

PLAMED SAÚDE - PLANSERV - PETROBRAS

PORTO SEGURO - PROMÉDICA - SAÚDE

BRADESCO - SUL AMÉRICA -  TEMPO SAÚDE

UNIMED SALVADOR

Temos Convênios com:

Banco do Brasil - Agência Candeias
Rua 13 de Maio - Centro
Fone: (71) 3601-1121

O Candeeiro
INFORMAÇÃO COM CLAREZA

Leia, anuncie e divulgue
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O prefeito Sargento Francisco e o Secretário da Saúde, Eduardo Andrade,
descerram a placa inaugural da USF do bairro da Santa Clara

No último dia 7 de novembro,
a prefeitura de Candeias
entregou à população da cidade
mais uma Unidade de Saúde da
Família (USF), que funcionará
no bairro da Santa Clara e
atenderá a aproximadamente

quatro mil moradores da região.
O prefeito Sargento

Francisco afirmou que a
comunidade, assim como toda a
cidade, é merecedora de tal
benefício, e que a obra era
reivindicação antiga da
comunidade. “Em pouco tempo
de prefeitura, já mostramos que
vamos fazer muito por nossa
cidade. Mesmo com as
dificuldades financeiras que
enfrentamos, eu tinha de
devolver ao Bairro da Santa
Clara o prazer de viver nesta
comunidade. A USF vai trazer
mais qualidade de vida a todos

os moradores”, disse o prefeito.
O secretário de Saúde,

Eduardo Andrade, afirmou que
a unidade está dotada de
médicos, enfermeiros, técnico

de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, e sua
estrutura é composta por
consultório de enfermagem, sala
de vacina, sala de procedimentos
de enfermagem, sala de curativo
e farmácia. Para o secretário,
“essa estrutura servirá para
oferecer atendimento de
puericultura (acompanhamento
do crescimento e
desenvolvimento das crianças),
pré-natal, planejamento familiar,
hipertensão e diabetes, e
exames”. Ainda de acordo com
Eduardo, o acolhimento da

comunidade já foi iniciado.
Os moradores agradeceram

ao prefeito pelo benefício feito à
localidade e elogiaram a estrutura
da Unidade de Saúde. “Logo
depois que assumiu a prefeitura,
o prefeito fez uma reunião aqui e
disse para a nossa comunidade
que inauguraria o Posto até
dezembro. Poder usufruir de um
Posto tão equipado e perto de
casa só nos enche de alegria”,

disse a dona de casa Rita

Catarina, 46 anos.
Estiveram presentes, na

ocasião o chefe de gabinete,
Jackson de Oliveira; o secretário
de Trabalho, Emprego e Renda,
Firmino Augusto; o secretário
de Esportes e Lazer, Rosevaldo
Brito; a secretária de Habitação,
Marinalva Damasceno; o
coordenador municipal de
Trânsito, Agnaldo Souza;  os
vereadores Serrinha SS e
Andréia Testa;  os vereadores
eleitos Pastor Lima, Gil Soares e
João Cláudio; além de lideranças
comunitárias.

Infra-Estrutura 
Sargento Francisco ainda

garantiu que, a partir de janeiro,
fará mais obras para a infra-
estrutura do bairro. “Isso é só o
começo. Vamos administrar com
responsabilidade, reformar as
escolas, pavimentar essas ruas
e trazer melhorias para essa
comunidade que merece nosso
apoio”, concluiu.ASCOM / PMC

FOTO: ABDIAS ALVES

Mais de 320 prefeitos
baianos eleitos em 2012,
reunidos nos dias 09, 10 e
11 de novembro, no Resort
Vila Galé Marés, em
Camaçari, durante o
“Encontro de Prefeitos
Eleitos e Reeleitos,
sustentabilidade e desafios
da gestão pública”,
realizado pela União dos
Municípios da Bahia - UPB,
tornaram público, através
de uma carta, as decisões
resultantes dos debates. De
maneira conjunta os
gestores defenderam a
autonomia político-
administrativa do
município, a qual lhe foi
atribuída pela Constituição
Federal e que precisa ser
efetivamente resgatada.

Também participaram
do encontro o governador

Encontro de Prefeitos Eleitos e
Reeleitos divulga carta municipalista
GUTEMBERG CRUZ
ASCOM / UPB

Jaques Wagner, o vice-
governador Otto Alencar,
os senadores Walter
Pinheiro e Lídice da Mata e
diversos deputados
federais e estaduais. Os
prefeitos do Estado da
Bahia, em defesa das suas
lutas em prol do novo
m u n i c i p a l i s m o ,
mobilizarão todas as forças
políticas nos três níveis da
federação, com o objetivo
de buscar:

- Fortalecer a
mobilização dos
prefeitos(as) baianos para a
sanção do Projeto de Lei
2.565/11 pela presidenta
Dilma Rousseff, que trata da
redistribuição dos recursos
dos royalties de petróleo
entre todos os municípios
e estados da federação;

- A reposição das perdas
do FPM, que já chegam a
mais de 30% (R$ 132,6
milhões), ocasionadas

pelas isenções do Imposto
sobre Produtos
Industrializados - IPI para
a indústria automobilística
e benefícios fiscais para os
produtos da linha branca;

- Clareza nas exigências
das documentações para
aprovação de projetos e

convênios municipais
junto aos agentes públicos
e privados;

- Agilidade na análise,
aprovação e liberação dos
recursos dos convênios e
projetos municipais;

- Junto à Receita Federal
melhores condições para o

reparcelamento da dívida
com o INSS;

- Criar Núcleos de
Prefeitos(as) na UPB para
acompanhar a questão da
Lei de Responsabilidade
Fiscal e construir
alternativas de mudança da
Lei e da Reforma
Tributária;

- Incentivar os gestores
na formação de consórcios
públicos para fortalecer o
poder local e seus
territórios de identidade;

- Solicitar aos entes da
federação, Estado e União,
que incentivem as políticas
de capacitação voltadas
para os gestores e
servidores municipais.

 “É preciso lutar e
acreditar no novo
m u n i c i p a l i s m o .
Empreender, planejar, agir,
colocar em ação projetos
envolvendo o maior
número de atores em todas

as esferas para a excelência
da gestão municipal”,
afirmou o presidente da
UPB, o prefeito de
Camaçari, Luiz Caetano.

Durante os três dias de
encontro os prefeitos
baianos discutiram temas
como: transição de
governo; linhas de
financiamento municipal;
s u s t e n t a b i l i d a d e ;
contabilidade municipal;
planejamento estratégico;
comunicação e marketing;
entre outros.

O Encontro de Prefeitos
Eleitos e Reeleitos contou
com o apoio do Sebrae,
Bradesco, Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil,
Embasa, Coelba, Alconta,
Desenbahia, IPM Brasil,
Schincariol, Conam,
Webline, Elemidia,
Fundação Faculdade de
Direito da Bahia e E&L

Produções de Softwere.

Dezenas de prefeitos dos mais diversos municípi-
os baianos paraticiparam do evento da UPB

ASCOM / UPB

Prefeitura de Candeias entrega
Unidade de Saúde na Santa Clara

Andréia Amorim brilha em
show no Parque da Cidade
“Essse é um momento
único, estou muito
emocionada” confessou a O
Candeeiro, a cantora
candeense, Andréia
Amorim, ao participar no
último dia 18 de novembro
do projeto MPB Viva, que
faz parte da programação
do já consagrado projeto
Domingo no Parque,
realizado aos domingos no
Parque da Cidade, em
Salvador.

Acompanhada da sua
banda, Puro Linho,
Andréia Amorim, dona de
uma voz suave e
melodiosa, intepretou
várias canções de
consagrados compositores
da música popular
brasileira, a exemplo de
clássicos de Dorival
Caymmi e sucessos de
Caetano Veloso, Chico
Buarque e Djavan.
Para alegria da cantora
Andréia, uma caravana
com dezenas de fãs de
Candeias compareceu ao

Parque da Cidade para
prestigiar a artista
candeense.

Participação especial
Um dos principais

responsáveis pela volta de
Andréia Amorim aos
palcos, o seu irmão, o
cantor, músico e
compositor, Carlos

Alberto, fez uma
participação especial,
tocando violão e cantando
duas músicas de sua
autoria.

Outra participação
especial no show de
Andréia Amorim no Parque
da Cidade, foi da banda
Giramente, capitaneada
pelo guitarrista candeense,
Sérgio Pita, com os músicos
Ismael (contra-baixo), Tito
(teclado), Anderson
(bateria), além do cantor
Ireno.

Andréia cantou ainda,
acompanhada do violonista
Marcelo Caetano e do
baterista Jorge Risque, que
também é o produtor de
Andréia e sua banda Puro
Linho, composta dos
músicos Tiago Risque
(bateria), Denilson Carlos
(piano), Marcelo Caetano
(contra-baixo e violão) e
Josemar Santana
(Percussão).

Carlos Alberto, irmão de Andréia Amorim, deu
uma canja no show da cantora candeense

Andréia fez dueto com o cantor Ireno, da banda
Giramente, liderada pelo candeense Sérgio Pita

Leia, anuncie e divulgue o seu jornal O Candeeiro
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CDL, 28 ANOS
AJUDANDO O
COMÉRCIO

DE CANDEIAS
A CRESCER

Luiz Caetano mobiliza
movimento no Nordeste para
Dilma sancionar royalties

O presidente da UPB,
prefeito de Camaçari Luiz
Caetano, esteve em
Brasília no último dia 13
de novembro, junto com
os presidentes de
associações
municipalistas para pedir
a presidente Dilma
Rousseff sancionar o
Projeto de Lei 2.565/11,
de autoria do senador

Luiz Caetano (PT), Prefeito de Camaçari

 13ª edição do Festival do Cavalo
consagra sucesso do evento 

Com o objetivo de
fomentar o uso do cavalo
no dia a dia, como forma
de lazer e esporte, a 13ª
edição do Festival do
Cavalo atraiu um grande
público para o Parque de
Exposições, entre os dias
9 e 12 de novembro. O
evento ofereceu
programações voltadas
para crianças, garantindo
diversão para toda a
família. O Equitakids e a
Equoterapia
demonstraram os
benefícios do uso do
cavalo como recurso
educacional e
terapêutico,

aproximando o público
urbano do contato com a
natureza.

O evento marcou
também as finais de
competições esportivas
que acontecem durante o
ano no interior do Estado,
como o Campeonato
Baiano de Marcha do
Cavalo de Passeio,
Campeonato Baiano de
Team Penning, Copa de
Marcha da Raça Pampa,
Provas de Baliza e
Tambor, Prova de
Apartação e Provas de
Argolinha. ”O Festival do
Cavalo não é um evento
voltado para exposição e
para comercialização de
animais. Nós somos os

consumidores finais e
estamos aqui para
mostrar como o cavalo
pode ser usado no nosso
dia a dia. Seja em
competições esportivas,
como auxiliador na
educação das crianças ou
na reabilitação de
pessoas com necessidades
especiais.”, explica
Leonardo Abreu, vice-
presidente da Associação
Brasileira dos Criadores
dos Cavalos de Passeio e
Esporte (ABCCPE),
realizadora do evento.

A solidariedade
também fez parte desta
13ª edição do Festival do
Cavalo. Em parceria com
o Moto Ação Social, o
evento arrecadou cerca
de 1.500kg de alimentos
não perecíveis, que foram
divididos entre seis
instituições carentes. O
evento contou ainda com
postos de conscientização
do Hemoba, que
explicaram ao público a
importância da doação de
sangue.

O Festival do Cavalo,
que promoveu também a
Grande Cavalgada da Orla,
já tem data marcada para
sua próxima edição, que
acontece nos dias 04, 05 e
06 de outubro de 2013.

O Equitakids e a
Equoterapia mostra-
ram a importância do
cavalo

MILENA NOGUEIRA
ULPRESS COMUNICAÇÃO

Alimentos não perecí-
veis foram arrecadados
e distribuídos para ins-
tituições filantrópicas

Vital do Rego (PMDB-PA),
que redistribui os
recursos dos royalties de
petróleo entre todos os
municípios e estados da
federação.

Caetano já está
mobilizando, através de
ofícios e telefonemas, os
governadores e
parlamentares do
Nordeste em favor da

sanção dos royalties. O
projeto aprovado pelos
deputados, que
redistribui entre União,
estados e municípios os
tributos (royalties e
participação especial)
provenientes da
exploração do petróleo
no país falta passar pela
sanção presidencial, e é
um avanço na
arrecadação dos
municípios baianos e
reduzirá as desigualdades
entre estados, regiões e
municípios do país.

Segundo o presidente
da UPB, os recursos dos
royalties vão ajudar a
equilibrar as finanças
municipais e, em médio
prazo, se tornará uma das
principais fontes de
receita para os
orçamentos das
prefeituras.

A arrecadação das 417
cidades baianas com
royalties, que na regra
atual foi de R$ 168,3
milhões no ano passado,
saltaria para R$ 510,4
milhões no próximo ano
dentro da nova regra,
triplicando o volume de
recursos.

Câmara de
Dirigentes
Lojistas de
Candeias

                             Ascom / UPB

Presidente da UPB vai pedir
reposição da perda do FPM a Dilma
O presidente da UPB,
prefeito de Camaçari Luiz
Caetano, vai entregar à
presidente Dilma Rousseff
um documento pedindo a
reposição das perdas do
Fundo de Participação dos
Municípios-FPM, que já
somam mais de R$ 132,6
milhões, ocasionadas pelas
isenções do Imposto sobre
Produtos Industrializados -
IPI para a indústria
automobilística e
benefícios fiscais para os
produtos da linha branca.

Em razão dessa
desoneração dos impostos,
os municípios brasileiros,
em especial os da Bahia, que
são na sua maioria de
pequeno e médio porte,
estão enfrentando graves
problemas, considerando
que foram prejudicados
em sua principal fonte de
renda, o FPM. Sem
recomposição dos
recursos, será impossível
dar continuidade às
atividades desenvolvidas
pela prefeitura e solucionar
o déficit atual. A gravidade
dessa situação precisa ser
analisada, com brevidade,
pelas instituições
fiscalizadoras e pelo
próprio governo federal.

Ainda como agravante,
Caetano relata que os
gestores municipais estão

no encerramento de seus
mandatos, este ano, e terão
suas contas reprovadas
pelo Tribunal de Contas
dos Municípios – TCM, em
função do não
cumprimento das metas
impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal –
LRF, podendo responder
na justiça por improbidade
administrativa. “Não se
trata de má gerência. Essa
crise é reflexo da redução
do FPM”, informa.

Neste ano de 2012, em
razão da desoneração do
IPI praticada pelo
governo, os municípios já
deixaram de receber mais
de R$ 1,5 bilhão em FPM.
Em setembro as
transferências a estados e
municípios tiveram queda
de R$ 3,3 bilhões em
relação a agosto,
totalizando R$ 10,9 bilhões
contra R$ 14,2 bilhões, e,
segundo informações
divulgadas pelo Tesouro
Nacional, desses, R$ 2,2
bilhões decorreram de
recursos provenientes de
participação especial pela
exploração de petróleo e
gás natural em agosto, que
não se repetiram em
setembro; e R$ 1,0 bilhão
foi a redução nas
t r a n s f e r ê n c i a s
constitucionais, por causa

da diminuição da
arrecadação dos tributos
compartilhados com os
demais entes da federação,
dentre outros fatores de
menor expressão.

Segundo Caetano, a
queda do FPM - provocada
sobretudo pelas isenções
fiscais de estímulo à
economia, como o IPI - já
compromete as finanças de
90% dos 417 municípios
baianos. Desta forma, o
municipalista baiano pede
ao governo federal a
reposição dessas perdas
do FPM. Os prefeitos
pedem, com urgência,
rever essas perdas, pois o
orçamento já está
estourado na folha do
pessoal. Afinal a União
deve compartilhar com
mais justiça os recursos
arrecadados, pois é no
município que as riquezas
são produzidas, e é nele que
os cidadãos vivem e
consomem. É no município
que os recursos de
impostos são gerados para
serem entregues aos
estados e à União e,
p o s t e r i o r m e n t e ,
retornarem ao seu local de
origem. Mas o que vem é
menor do que sai. O
município recebe mais
demandas que respaldo
financeiro. Ascom / UPB

Sertanejo de Jorge e Mateus volta
a ser destaque no “Bloco Pirraça
Apresenta Holiday Folia”

Figurinha carimbada em
grandes eventos na Bahia,
pelo segundo ano
consecutivo, a dupla Jorge
& Mateus irá se apresentar
no ”Bloco Pirraça
Apresenta Holiday Folia”.
Os sertanejos que
conquistaram o público

baiano voltam a Salvador
no dia 08 de dezembro,
trazendo mais alegria para
o feriado. Cada vez mais, a
Bahia tem mostrado o
apreço pelo ritmo
sertanejo, em especial ao
da dupla Jorge & Mateus
que, desde sua estreia no
Carnaval 2011, arrasta
multidões com suas
canções românticas. No
repertório do seu show
no”Bloco Pirraça
Apresenta Holiday
Folia”, os goianos
prometem fazer um set
list  especial, dando um
gostinho do que irão

apresentar no seu terceiro
ano, puxando o Bloco
Pirraça/Fecundança, no
Carnaval 2013.

Realizado pela On Line
E n t r e t e n i m e n t o ,
Penteventos, 8 Bisz e Bloco
Pirraça, o evento  acontece
no Parque de Exposições e
contará com shows da
banda Eva e dos cantores
Peixe e Tomate. O ”Bloco
Pirraça Apresenta Holiday
Folia” irá oferecer ao
público uma estrutura que
irá garantir conforto e
comodidade, sendo
dividida entre Arena

e Camarote Pirraça.

A dupla Jorge e Mateus

Prefeitura de Candeias continua em
busca de mais projetos federais

No último dia 7 de
novembro, o prefeito de
Candeias, Sargento
Francisco, acompanhado
do seu vice-prefeito eleito,
Bom Jorge, participou de
reunião com
representantes da Caixa
Econômica Federal, para
tratar sobre projetos
federais para a cidade. O
objetivo da prefeitura é
atrair mais verbas para
oferecer à população
programas como o Minha

Casa Minha Vida e o PAC 2,
a partir de 2013.

Desde quando assumiu
o cargo executivo em

Candeias, no último mês de
junho, Francisco tem se
reunido com autoridades
para buscar apoio do
governo federal no
desenvolvimento do
município. “É muito
importante para Candeias
participar destes projetos.
Estamos buscando estas
parcerias e as reuniões
estão sendo muito
positivas”, declarou
Francisco.

Prefeito e vice foram
recebidos por gerentes
da Caixa Econômica

ASCOM / PMC

Churrascaria Millenium agora
tem café da manhã

Variedade é na Churrascaria Millenium

Administrada pela compe-
tente professora Nalvinha,
a churrascaria Millenium,
que faz parte do Posto
Millenium, tem se destaca-
do como um dos principais
restaurantes da cidade.

Além de oferecer o
tradicional churrasco no al-
moço, na comida a kilo, a
Millenium agora serve um
apetitoso café da manhã,
com produtos exclusivos
da fazenda. Confira!
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RestauranteO Braseiro A Melhor comida a
Quilo de Candeias

* PRATOS DELICIOSOS *CHURRASCOS *MASSAS * SALADAS *SUCOS *SOBREMESAS

Rua Treze de Maio, Esquina com a Rua Santo Antônio, 1º Andar - Centro - Fone: (71) 3605-0687 - Candeias-Ba.

Rua Santo Antônio, 21 – 1º Andar – Centro
Tel.: (71) 3601-2089 / 6465 / 8134-3565 E-mail: gm.contabil@terra.com.br

Escrita Contábil,
Fiscal e Pessoal

Georgem Luiz Moreira Silva
                        CRC 15210-BA

ABERTURA DE
EMPRESAS

Rod. BA 522 - Km 01 - Caroba - Caixa Postal 07 - Candeias-Bahia

Fones: (71) 3602-3100  3602-1235 - Fax: 3602-9210
Site: www.rodocanto.com.br - E-mail: comercial@rodocanto.com.br

Sargento Francisco se reúne com o
ministro das Cidades em Brasília

Mais uma vez o comércio da
cidade, através da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Candeias
– CDL, participou da Liquida
Bahia (antiga Liquida Interior),
um evento promovido pela
Federação das CDLs da Bahia
(FCDL), com o objetivo de
incrementar as vendas do setor
verejista entre os meses de
agosto e setembro,
considerados de pouco
movimento no comércio.

Este ano, segundo Eliana
Bello, diretora executiva da CDL

Salvador sedia o lançamento do
DVD da banda Raça Negra 
No dia 15 de dezembro os fãs
baianos da banda Raça Negra
tem muito o que comemorar. O
grupo carioca escolheu a capital
baiana para apresentar seu mais
novo projeto, o DVD “Raça
Negra e
A m i g o s ” . C o n t e m p l a n d o
antigos sucessos com os hits
mais atuais, o repertório do show
garante fazer a galera cantar do
início ao fim. Gravado em
Goiânia, no Atlanta Music Hall,
o álbum, que comemora os 30

anos do grupo, traz o registro de
sucessos que marcaram várias
gerações e conta tambémcom
participações especiais, a
exemplo dos cantores Belo,
Alexandre Pires, Bruno Cardoso
do Sorriso Maroto, Amado
Batista e Michel Teló. Essa é a
primeira vez que o Raça Negra
toca em solo soteropolitano,
após ficar distante da cidade por
três anos. O evento acontece
no Bahia Café Hall e terá ainda a
participação do grupo Paparico.

Prefeito de Candeias se reúne com
comerciantes do Centro de Abastecimento
A fim de checar as necessidades
da ala de carnes do Centro de
Abastecimento do município de
Candeias, o prefeito Francisco
Silva Conceição reuniu-se no
último dia 14 de novembro com
comerciantes do próprio local.
Dentre as diversas
reivindicações dos
comerciantes estão o reparo no
teto, melhoria na segurança,
estruturação dos banheiros,
limpeza e fiscalização sanitária.

A comerciante Lorena Serra
Valle solicitou ao prefeito
medidas emergenciais para
garantir principalmente a
higiene do local. “Estamos com
dificuldade de trabalhar aqui
porque os próprios
comerciantes não mantém a

educação no descarte de restos
de carnes, o que causa mau
cheiro e contaminação,”
queixou-se.

Em resposta, o prefeito
Francisco Silva garantiu que a
partir de 2013, não só a ala de
carnes, mas todo o Centro de
Abastecimento passará por um
reparo, priorizando a segurança
e a limpeza do local. “Este
Centro não pode continuar deste
jeito. As pessoas precisam ter a
garantia de que estão
comprando alimentos sem
contaminação. Vamos buscar
recursos, trazer nossos
técnicos para analisar a estrutura
e fazer o plano de ajustes do
nosso Centro de
Abastecimento”, anunciou.

Ministra Ideli Salvatti garante renegociação
das dívidas dos municípios com o INSS

O presidente da União dos
Municípios da Bahia (UPB),
prefeito de Camaçari, Luiz
Caetano participou no último dia
13 de novembro, da reunião com
a ministra de Relações
Institucionais da Presidência da
República, Ideli Salvatti, quando
foi conquistada a garantia de
repactuação das dívidas dos
municípios com o INSS, através
da regulamentação da Lei 1.2716/
2012, principalmente os

Presidente da UPB pede apoio à
Assembleia Legislativa da Bahia

O presidente da UPB, prefeito
de Camaçari, Luiz Caetano, em
audiência com o presidente da
Assembleia Legislativa da
Bahia, Marcelo Nilo, na manhã
da terça-feira, dia 20 de

novembro, entregou um ofício,
onde pede o apoio dos
deputados para conseguir do
governo federal cota extra do
FPM. Um ofício da UPB foi
dirigido à presidente Dilma

Rousseff, pedindo reposição
das perdas da receita municipal.
O expediente também foi
encaminhado ao Ministério da
Fazenda, por meio de ofício à
Secretaria de Relações
Institucionais da Presidência da
República.

O presidente da Assembleia,
deputado Marcelo Nilo, acha
justo o pedido e enviou o
documento a todos os
parlamentares baianos para
reforçar o pedido à presidente
Dilma. Segundo Caetano, as
perdas do Fundo de
Participação dos Municípios já
somam mais de R$132,6 milhões
aos municípios baianos,
ocasionadas pelas isenções do

O prefeito de Candeias Sargento
Francisco, reeleito no último dia
8 de outubro, acompanhado do
seu vice Bom Jorge, está dando
continuidade ao trabalho que
começou desde junho deste
ano, quando assumiu o cargo.
Focado no desenvolvimento do
município, Francisco tem
buscado apoio de todos os
lados para atender as
expectativas da população
candeense. 

Nesta semana, através do
deputado federal Luiz Argolo,
o prefeito se reuniu com o
ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, para
garantir investimentos para
projetos desenvolvidos em
Candeias. “Do que depender de
mim, Candeias vai alcançar o
destaque que ela merece ter no
cenário baiano. As parcerias e
todo o apoio que estamos
buscando serão de grande
importância para a continuidade
desse meu trabalho”, afirmou
Francisco.

Na ocasião, o ministro se
mostrou empenhado em ajudar
Candeias, colocando o
ministério das cidades à
disposição para os projetos
realizados na gestão de
Sargento Francisco, que visam

a tirar o município do atraso
causado pelas antigas
administrações. “A cidade de
Candeias já era carente de
investimentos anteriormente,
por falta de projetos dos
gestores na época. Agora, como
ministro, posso confirmar que o
município receberá apoio para
as realizações da prefeitura”,
confirmou Aguinaldo.  

Desde que tomou posse
como prefeito, Francisco ressalta

a capacidade que Candeias tem
em ser destaque entre as cidades
baianas, se comprometendo em
colocar a cidade no trilho do
crescimento.”Temos a 7ª
arrecadação do Estado e
precisamos fazer jus a esta
posição. Por isso, não vou
esperar janeiro para começar a
colocar a mão na massa. Já
estou me reunindo com todas as
autoridades que possam me dar
apoio nesta empreitada, e o

retorno positivo do nosso
ministro das cidades é
fundamental. Esta foi a primeira
de muitas visitas agendadas
com os ministros em Brasília.
Tenho certeza de que
no decorrer dos próximos quatro
anos, os moradores de Candeias
irão conhecer uma nova cidade”,
garantiu o prefeito.

ANDRÉ DAMASCENO
(Ascom / UPB)NO

O ministro Aguinaldo Ribeiro prometeu atender as reivindicações do prefeito Sargento Francisco

Texto e Foto:
Ascom / PMC

municípios em situação de
emergência por causa da seca.

“Também conquistamos com
a ministra que até o dia 16 de
novembro aconteça o
pagamento da compensação do
FPM exportação. A ministra
também garantiu repassar o
valor decrescido do FPM em
virtude da desoneração do IPI
sobre veículos e
eletrodomésticos da linha
branca. Contudo ela quer pagar
o valor nominal, e nossa
proposta é de que sejam
repassados os 1,5 bilhões que

perdemos por causa da redução
do IPI. Ela se mostrou solícita e
nos prometeu uma resposta
antes do final do mês”, destaca
o prefeito Luiz Caetano.

Luiz Caetano ainda ressaltou
que, “aproveitando os mais de
mil prefeitos aqui reunidos,
apresentamos o mandato de
segurança que impetramos na
Justiça por flexibilidade do
TCM-BA no julgamento das
contas dos gestores que foram
afetados com a redução do FPM,
pois mais de 70% dos
municípios baianos vivem

prioritariamente do FPM, e com
a redução eles não conseguirão
cumprir o limite de 54% da
receita com pagamento de
pessoal, conforme exige a LRF.
O que estamos buscando não é
encobrir erros administrativos,
mas tirar da responsabilidade
dos prefeitos os prejuízos dos
municípios em virtude de uma
brusca redução do FPM por
causa da queda do IPI ordenada
pela União. O mandato foi
aplaudido por todos e outras
associações municipalistas
farão o mesmo”.

de Candeias, cerca de 30 lojas
da cidade participaram da
promoção, que teve início no dia
30 de agosto e encerrou-se no
dia 9 de setembro, alavancando
as vendas das lojas
participantes em mais de 20 %.

Como parte da promoção, a
Liquida Bahia sorteia brindes
para os consumidores que
compram nas lojas
credenciadas. Foi o que
aconteceu com a jovem Tamiles
Bruna Silva Costa, que comprou
na Femmer Modas e faturou
uma motocicleta Dafra Riva 150.

A entrega do prêmio para a
sortuda aconteceu no último dia
6 de novembro, na se de da CDL
de Candeias, com a presence do
presidente da entidade Roberto
Conceição e da diretora de
Comunicação, Paulinha.

Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para a
indústria automobilística e
benefícios fiscais para os
produtos da linha branca.

Em razão dessa desoneração
dos impostos, os municípios
brasileiros, em especial os da
Bahia, que são na sua maioria
de pequeno e médio porte, estão
enfrentando graves problemas,
considerando que foram
prejudicados em sua principal
fonte de renda, o FPM. “Sem
recomposição dos recursos,
será impossível dar
continuidade às atividades
desenvolvidas pela prefeitura e
solucionar o déficit atual”,
informa Caetano.

Luiz Caetano é recebido pelo presidente da AL Marcelo Nilo

Sortuda ganha Moto 0Km

Tamiles com o seu presente

SEDES abre inscrições para
cursos gratuitos do Pronatec
A Prefeitura Municipal de Candeias, através da Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social, informa que estão abertas
inscrições para o Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego
(Pronatec), em parceria com o Ministério da Educação e coordenado
pelo Plano Brasil Sem Miséria. As vagas são para os cursos de
Agente de Observação de Segurança na Indústria e Operador de
Processos Químicos Industriais.

Os pré-requisitos para participação no Pronatec/Brasil Sem
Miséria são: Idade a partir dos 16 anos; Estar cadastrado ou em
processo de cadastramento no CadÚnico - Bolsa Família.

Os interessados deverão comparecer munidos de
documentação básica, nos Centros de Referência da Assistência
Social –CRAS de Candeias, nos endereços:

CRAS I - 2º Travessa Itajubara, nº 03 São Francisco (em frente
ao Mercadinho Brasileirinho); CRAS II- Rua José Xavier, n° 198,
Malembá  (Próx. à Assembleia de Deus); CRAS III - Rua 14 de
Agosto, n° 360, Caroba

Maiores informações na Sede da Secretaria de Desenvolvimento
e Assistência Social, na Rua 2 de fevereiro, Centro.
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Maior Espaço - Melhor Atendimento - Ao lado da SC Transportes - Candeias -Bahia

Vendas no Atacado e no Varejo, com os Menores Preços
Bebidas e Secos & Molhados - Gêneros Alimentícios em Geral
Rua 14 de Agosto, 141 - Centro - Fone: (71) 3601-1836 - Candeias-Bahia

PISOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, TUBOS
& CONEXÕES, TINTAS, MATERIAIS

ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS,
AZULEJOS E REVESTIMENTOS

Rua Rio de Jeneiro, 16 - Pintanga - Fone: 3601-1377
Praça Dr. Gualberto - Centro - Fone: (71) 3601-3118
                           Candeias - Bahia

AS MELHORES MARCAS
PELOS MENORES PREÇOS

Aceitasmos todos os

Cartões de Crédito

Rua 13 de Maio, nº 20 - Centro -Fone: (71) 3601-3108 - Candeias-Bahia

VENHA CONHECER AS
NOVIDADES PARA O NATAL

Tudo em até 10 Vezes
Sem Juros

através do Nosso Crediário

Rod. BA 522, KM 06 - Caroba - Candeias-Ba.
Fones: (71) 3602-3179 / 3602-3116
E-mail: brunusrentcar@uol.com.br

Locação de Ônibus e Vans para
Excursões, Turismo e Empresas

Toda Estrutura que Voce precisa
com a Pontualidade que Você merece

A SOLUÇÃO EM TRANSPORTES

AUTO ESCOLA TRIÂNGULO
QUALIDADE & PROFISSIONALISMO
Dividimos em até 10 vezes nos Cartões Visa e Master

CURSOS TEÓRICOS PARA A PRIMEIRA HABILITAÇÃO
Curso Prático: Carros e Moto com Instrutores Credenciuados pelo DETRAN

Agora em candeias: mudança de categoria para "D"
Matriz - Candeias: Largo do Triângulo, 16  - 1º Andar - Fone: (71) 3601-5666 - Próximo à linha do Trem
Filial - Simões Filho: Praça das Bandeiras, 171 - 1º Andar - Fone: (71) 3298-4400 - Próximo ao DETRAN

BATERIAS *EXTINTORES *LANTERNAS
ÓLEOS LUBRIFICANTES * FARÓIS

SC TRANSPORTES

Rod. BA 522 - Km 05 - Ao Lado do Posto Millenium - Fone: 3601-2082 - Candeias-Ba.

Grupo Sílvio CorreiaLOCAÇÃO DE:
*Caminhão Munck
*Retroescavadeira
*Caminhão Tanque
*Guindastes
*Pranchas

FACULDADE REGIONAL
DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS
E LETRAS DE CANDEIAS
CURSOS RECONHECIDOS

ADMINISTRAÇÃO
Portaria Ministerial nº 252
      DOU de 20/03/2008

PEDAGOGIA
Portaria Ministerial nº 358
      DOU de 16/05/2008

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

CURSO AUTORIZADO

ENFERMAGEM
Portaria Ministerial nº 430
      DOU de 16/05/2009

            Site: www.iesfac.edu.br

Fone: (71) 3601-9256 - Candeias-Ba.

Peças e Serviços
para todas as
marcas de Veículos

MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA
Correias Industriais - Molas para Carretas e Vans
Mangueiras Hidráulicas - Ar Condicionado - Motores e
Bombas -Travas Elétricas - Alinhamento e Balanceamento

Rua Teixeira de Freitas, Esquina com a rua Rio de Janeiro
               Fone: (71) 3601-1097 - Candeias-Bahia

COBRIMOS QUALQUER OFERTA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

ESCRITÓRIO: BA 522 Em frentre ao SAMU

Fones: (71) 3601-2620 / 6911 - Candeias-Ba.

Na próxima edição traremos os Classificados IP Imóveis


